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Agricultura 
 

Comentários sobre a renegociação dos débitos do crédito rural. Senador 
José Agripino. 037 

 
Comenta a contemplação da Medida Provisória nº 114, que beneficia 

pequenos agricultores, que podem vir a contribuir para o Programa Fome Zero, e sobre 
possível aumento do valor do salário mínimo. Senador José Agripino. 039 

 
Água 
 
Destaca a importância do Dia Mundial da Água, visto que essa data não 

tem dado grandes motivos para comemoração se for considerado o problemas que o 
planeta vem enfrentando e enfrentará quanto a escassez da água. Senador Aelton Freitas. 319 

 
Afirma a importância da Emater-MG nos esforços para a preservação do 

meio ambiente e cita a publicação da cartilha - Água- Um Recurso Ameaçado, produto de 
estudos empreendidos pela Emater-MG. Senador Aelton Freitas. 319 
 

Aposentados 
 

Comenta ainda sobre o reajuste dos aposentados e pensionistas. Senador 
Paulo Paim. 026 

 
Armamento 
 
Apresenta um Projeto de Lei que visa proibir o porte de arma no interior 

dos ônibus de viagem interestadual e intermunicipal. Senador Antonio Carlos Valadares. 127 
 
Artigo de Imprensa 

 
Demonstra sua indignação contra a publicação na coluna Radar, da Revista 

Veja, de denúncia anônima referente a protesto contra a Receita Federal. Senadora Ideli 
Salvatti. 024 

 
Transcrição nos Anais do artigo que decorre “das melhorias sociais 

alcançadas na gestão do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, como a redução da 
mortalidade infantil e o aumento da taxa de matrículas no ensino fundamental”, publicado 
na edição de 30 de março de 2003. Senador Arthur Virgílio. 059 

 
Biodiversidade 
 
Indica  projetos bem-sucedidos na Amazônia e no Estado de Rondônia 

como demonstração do uso correto da biodiversidade e do desenvolvimento da economia 
local. Compara o uso de recursos feito pela Sudam e o Projeto PPG-7, feito na Amazônia. 
Senador João Capiberibe. 025 

 
 
Campanha da Fraternidade 
 



Parabeniza a iniciativa da Campanha da Fraternidade desde ano por ter 
como tema: “Fraternidade e pessoas idosas: vida, dignidade e esperança”, tendo em  vista 
o descaso com o idoso no Brasil. Senador Paulo Paim. 449 

 
Parabeniza a campanha da Fraternidade por escolher o tema relacionado ao 

idoso brasileiro, fazendo assim uma profunda reflexão sobre o papel do idoso em nossa 
sociedade. Senador Arthur Virgílio. 452 

 
Agradece à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em nome 

dos idosos do País, por escolher um tema que ajudará a melhorar a vida dos idosos 
brasileiros. Senador Pedro Simon. 453 

 
Vem à tribuna para aplaudir a Campanha da CNBB deste ano, dedicada à 

fraternidade com as pessoas idosas.Senador Hélio Costa. 455 
 
Saúda a CNBB pela Campanha da Fraternidade, que tenda melhorar a 

qualidade de vida do idoso no Brasil. Senadora Serys. 455 
 
Aplaude a CNBB que procura construir uma sociedade justa, igualitária e 

fraterna, devido o tema da Campanha da Fraternidade 2003: “Fraternidade e pessoa 
idosas: vida, dignidade e esperança”. Senador Mão Santa. 456 

 
Parabeniza a Campanha da Fraternidade 2003 por contribuir de maneira 

decisiva para a construção de uma sociedade mais justa e digna,através da busca do 
estreitamento dos laços sociais por meio da comunhão e da solidariedade. Senador Paulo 
Octávio. 457 

 
Agradece a oportunidade de poder associar a Casa à CNBB e à campanha 

que promove em favor dos idosos. Senador José Sarney. 459 
 
Agradece à CNBB por ser porta-voz da sociedade e lutadora pela 

cidadania e dignidade do povo brasileiro. Senador Aelton Freitas. 460 
 
Comissão 
 
Convida o Senador Eduardo Siqueira Campos para participar da audiência 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que ouvirá o ex-Presidente Itamar 
Franco. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Eduardo Suplicy. 046 

 
Contingenciamento 

 
Fala do contingenciamento de recursos da Suframa, Superintendência da 

Zona Franca de Manaus, de cerca de mais de R$200 milhões. Senador Romero Jucá. 291 
 
Corrupção 
 
 
Argumenta acerca da guerra contra a corrupção que está sendo 

empreendida no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em especial a auditoria 
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Senadora Ideli Salvatti.  315 

 
Elogia o pronunciamento da Senadora Ideli Salvatti e expõe sua confiança 

no processo, em especial por ter Waldir Pires em sua liderança. Aparte a Senadora Ideli 
Salvatti. Senador Roberto Saturnino. 316 

 
Elogia e iniciativa da auditoria e fala de seu projeto que propõe que todos 

os entes da Federação, todos os órgãos públicos e aqueles que trabalham com recursos do 



contribuinte apresentem, de forma transparente, através da internet, todos os seus gastos. 
Aparte a Senadora Ideli Salvatti. Senador João Capiberibe. 316 

 
Ressalta a necessidade de se verificar se o que está computado como feito 

está realmente ocorrendo, através de vistorias. Senadora Ideli Salvatti. 316 
 
Destaca que os problemas de obras inacabadas e outros que ocorrem nos 

municípios muitas vezes é fruto de falta de estrutura administrativa e não necessariamente 
de leviandade. Aparte a Senadora Ideli Salvatti. Senador Heráclito Fortes. 317 

 
Fala da importância de verificar o local das realizações no combate à 

corrupção e elogia o ineditismo da proposta. Aparte a Senadora Ideli Salvatti. Senador 
Roberto saturnino. 318 

 
CPI 
 
Expõe pontos de um documento escrito há três anos pela CPI do 

Narcotráfico com propostas para solucionar o problema no país. Senador Magno Malta. 234 
 
Crime Organizado 
 
Destaca a necessidade de se tomar medidas para varrer o crime organizado 

do país. Senador Hélio Costa. 240 
 
Fala da necessidade de se garantir a segurança através de força-terefa, 

visando assim o combate ao crime organizado. Senadora Serys Slhessarenko. 321 
 
Elogia a Senadora Serys Slhessarenko pelo discurso e sugere que as forças 

armadas e a policia seja envolvida nas forças-tarefa para o combate do crime organizado. 
Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. Senador Demóstenes Torres. 325 

 
Argumenta a favor da intervenção das forças armadas no combate ao crime 

organizado e sugere que os bens dos traficantes passem a serem indisponíveis. Aparte a 
Senadora Serys Slhessarenko Senador Augusto Botelho. 326 

 
Deficiente 
 
Relata a inauguração do elevador para deficientes físicos e idosos no 

Memorial JK.   Senador Paulo Octávio. 012 
 
Comenta sobre projeto de lei complementar que determina que cédulas de 

papel-moeda serão emitidas em tamanhos diferenciados e marcas ou signos distintivos e 
sugere que as mesmas facilitem a identificação por deficientes visuais. Senador Paulo 
Octávio. 012 

 
Desenvolvimento 
 
Fala sobre a necessidade de desenvolvimento regional, criticando o 

desemprego e o baixo salário mínimo. Senador José Agripino. 037 
 
Desigualdade Social 
 
Considera que os atendimentos à saúde e à educação devem chegar às 

pequenas e médias cidades. Senador Eduardo Azeredo. 021 
 
Apresenta a necessidade de se direcionar investimentos públicos em infra-

estrutura econômica e urbana para regiões mais carentes. Senador Eduardo Azeredo. 021 
 



Economia 
 
Comenta a exposição do Ministro Furlan durante a visita a Casa na 

Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Roberto Saturnino. 112 
 
Educação 
 
Apresenta as inúmeras melhorias alcançadas durante o governo Fernando 

Henrique no que tange a educação. Senador Romero Jucá. 242 
 
Lê um trecho de uma matéria publicada no Jornal do Brasil, de autoria do 

Doutor em Educação Sr. Jorge Werthein. Senadora Serys Slhessarenko. 321 
 
Critica o descumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

cobrando respeito à legislação do País e à comunidade. Senador Eurípedes Camargo. 524 
 
Parabeniza Escola Classe 304 Norte, no distrito Federal, por se tornar ao 

longo dos anos um exemplo de educação bem-sucedida. Senador Eurípedes Camargo. 524 
 
Emprego 
 
Aborda tema sobre geração de emprego e renda, demonstrando a 

importância de maior investimento no setor. Exemplifica iniciativas do Estado de 
Tocantins, servindo de modelo para o país, que investe na proteção e promoção dos 
jovens, em programas como Bolsa-Cidadã e Pioneiros Mirins. Senador João Ribeiro. 016 

 
Comenta sobre projeto de frigorífico de suínos em Patrocínio,  Minas 

Gerais, que emprega 550 pessoas, ajudando na melhoria da qualidade de vida do interior, 
sem necessidade de superlotação. Senador Eduardo Azeredo. 023 

 
Alerta o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no que tange o crédito fiscal 

concedido diretamente às empresas para geração de empregos. Senador Eduardo Suplicy. 231 
 
Energia 
 
Fala da necessidade de se aproveitar as reservas de gás natural para 

promoção de um desenvolvimento sustentável. Delcídio Amaral. 224 
 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral por trazer a tribuna um tema tão 

relevante para o desenvolvimento do país que é a utilização do gás natural como fonte de 
energia. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senadora Ana Júlia Carepa. 226 

 
Apóia a iniciativa do Senador Delcídio Amaral ao propor a utilização do 

gás natural como fonte de energia. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador José 
Jorge. 226 

 
Expõe os entraves enfrentados para a construção do gasoduto Urucu-Porto 

Velho no que tange as licenças ambientais, e elogia o pronunciamento do Senador 
Delcídio Amaral.  Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador Valdir Raupp. 227 

 
Argumenta acerca da falta de segurança do sistema elétrico atual e apóia o 

pronunciamento do Senador Delcídio Amaral. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 
Senador Rodolpho Tourinho. 228 

 
Versa sobre os benefícios que a utilização do gás natural pode trazer ao 

país e expõe a expectativa do Estado de Minas Gerais para a construção do segundo 
gasoduto na região. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador Hélio Costa. 228 

 



Discute a situação das termelétricas emergenciais criadas por conta do 
apagão. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador Garibaldi Alves Filho. 229 

 
Exportação 
 
Revela o quadro das exportações brasileiras, evidenciando os dois maiores 

obstáculos para que estas se realizem - as cargas tributárias e o extremo protecionismo. 
Senador Antonio Carlos Valadares. 367 

 
Fome 
 
Sugere algumas atitudes para que o governo consiga viabilizar o programa 

Fome-Zero. Senador José Jorge. 245 
 
Parabeniza o Senador José Jorge e faz votos para que paralelamente ao 

desenvolvimento do programa Fome-Zero o governo não deixe que se perca outros 
avanços já alcançados, como é o caso do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil). Aparte ao Senador José Jorge. Senador Eduardo Siqueira Campo. 247 

 
Registra, em nome do PSDB, a matéria publicada pelo O Globo do último 

sábado 5, escrita pelo jornalista Márcio Moreira Alves – que esteve em Roraima, Boa 
Vista, em que retrata o trabalho realizado pela Prefeitura de Boa Vista – com  o título 
“Boa Vista: Fome Zero na prática. Capital de Roraima tem bons programas sociais”. 
Senador Romero Jucá. 516 

 
Fundo de Amparo ao trabalhador 
 
Versa sobre a questão do corte dos recursos do FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador). Garibaldi Alves Filho. 054 
 
Guerra 
 
Discute os reais motivos da guerra no Iraque e critica o enorme gasto a 

cada dia de guerra. Senador Renan Calheiros. 061 
 
Elogia o Senador Sérgio Zambiasi pelo trabalho como radialista, pela 

preocupação com as causas sociais e principalmente, pela postura em relação à guerra. 
Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador hélio Costa. 216 

 
Dá informações acerca da reunião com a Embaixadora dos Estados 

Unidos, Donna Hrinak e com o Embaixador do Reino Unido, Roger Boné, para 
explicarem as razões da guerra de seus países contra o Iraque. Senador Eduardo Suplicy. 288 

 
Argumenta acerca da falta de razão do governo norte americano que já não 

pode enfrentar um diálogo justo e honesto, pois que as razões que os motivam a guerra 
são inadmissíveis. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy . Senador Roberto saturnino. 290 

 
Conclama o país a mostrar o seu potencial e reunir os paises a favor da paz 

e iniciar um processo que faça parar essa guerra injusta no Iraque. Senadora Íris de 
Araújo. 299 

 
Homenagem Póstuma 
 
Faz homenagem póstuma a Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, 

primeiro Arcebispo de Uberaba, falecido em fevereiro de 2002. senador Aelton Freitas. 123 
 
Parabeniza o Senador Aelton Freitas pela homenagem a Dom Alexandre 

Gonçalves do Amaral. Aparte ao Senador Aelton Freitas. Senador Hélio Costa. 125 
 



Associa-se ao Senador Aelton Freitas no que tange à homenagem a Dom 
Alexandre Gonçalves do Amaral e homenageia também o Cardeal Lucas Moreira Neves. 
Aparte ao Senador Aelton Freitas. Senador Rodolpho Tourinho. 125 

 
Importação 
 
Critica o posicionamento tomado pelo Ministro da Agricultura, da 

Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Sr. Roberto Rodrigues, quando assinou a Portaria 
que desobrigou de vistoria fitossanitária o alho importado da china. Senador Leonel 
Pavan. 244 

 
Imposto 
 
Discorre sobre a pesada carga e arrecadação tributária do país. Sugere 

mudanças no controle da contribuição do cidadão. Senador João Capiberibe. 025 
 

Imposto de Renda 
 
Discute as propostas de limitar, ou até extinguir, algumas deduções no 

Imposto de Renda das pessoas físicas. Senador Valdir Raupp. 241 
 
Incentivo Fiscal 
 
Expõe a necessidade de reativar o Programa de Recuperação Fiscal - Refis. 

Senador Édison Lobão. 366 
 

Legislação 
 
Elogia a trajetória do Senador Eduardo Siqueira Campos e argumenta 

acerca das falhas na legislação atual. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 
Senador magno Malta. 047 

 
Mensagem 
 
Mensagem nº 70, de 2003, submetendo a apreciação o nome do Senhor 

Marcelo Andrade de Moraes Jardim, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Polônia. 001 

 
Mensagem nº 71, de 2003, submetendo a apreciação o nome do Senhor 

George Ney de Souza Fernandes, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Zimbábue, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República de Zâmbia. 005 

 
Mensagem nº 10, de 2003, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de 

Conversão nº 33, de 2002; 10.177, de 12 de janeiro de 2001; e 10.437, de 25 de abril de 
2002; autoriza, para as operações adquiridas pela União sob a égide da Medida Provisória 
nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, que se enquadram na Lei nº 10.437, de 25 de abril de 
2002, a substituição dos encargos financeiros pactuados; e dispõe sobre reconversão de 
atividades de mutuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá outras 
providências, transformado e sancionado na Lei nº 10.646, de 28 de março de 2003. 010 

 
Mensagem nº 75, de 2003 (nº 112/2003, na origem), que nos termos do art. 

52, inciso III, alínea f da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 11 da 
Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, submete à consideração de Vossas Excelências o 
nome da Doutora Maria Paula Dallari Bucci, para exercer o cargo de Procurador-Geral do 



Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça, com 
mandato de 2 anos.  251 

 
Mensagem nº 73, de 2003 (nº 109/2003, na origem), que nos termos do § 

1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, com vistas ao encaminhamento à 
Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa do Congresso Nacional, envia a Vossa 
Excelência a Programação Monetária para o 2º trimestre de 2003.  270 

 
Mensagem nº 76, de 2003 (nº 114/2003, na origem), solicita aos Membros 

do Congresso Nacional, de conformidade com a exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Previdência Social, a retirada do Projeto de Lei nº 4, de 2003 (nº 
2.283/99 na Câmara dos Deputados), que “Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social 
a doar imóvel, que especifica, à União Brasileira de Escritores”, enviado à Câmara dos 
Deputados com a Mensagem nº 1.941, de 1999.        461 

 
Mensagem nº 77, de 2003 (nº 117/2003, na origem), de 2 do corrente, 

restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2002 (nº 2.219/99, na Casa 
de origem), que denomina “Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro” o aeroporto da 
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, sancionado e transformado na Lei n 
10.647, de 2 de abril de 2003. 462 

 
Mineração  
 
Versa sobre a situação das jazidas de minerais no país. Senador Luiz 

Otávio. 365 
 
Ministério 
 
Argumenta acerca da necessidade de haver maior coordenação para 

dissolver qualquer problema que possa haver entre os Ministérios. Aparte ao Senador 
Roberto Saturnino. Senador Eduardo Suplicy. 115 

 
Ministério da Integração Nacional 
 
Argumenta ser compreensível o contingenciamento das dotações do 

Ministério da Integração Nacional. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 
Senador Fernando Bezerra. 046 

 
Fala do comprometimento que o contingenciamento trouxe ao Ministério 

da Integração Nacional. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Sérgio 
Guerra. 049 

 
Mulher 
 
Fala da importância da “Plataforma Política Feminina”, documento 

organizado pelos movimentos feministas. Senador Romero Jucá. 059 
 
Apóia o discurso da Senadora Serys Slhessarenko e faz uma comparação 

da presença das mulheres na crucificação de Cristo com a representatividade das 
mulheres na sociedade atual. Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. Senador Mão Santa. 323 

 
Município 
 
Fala de seu discurso na abertura do VIII Congresso Brasileiro de 

Municípios e argumenta não ter sido irônico quanto ao Ministro da Integração Nacional 
Ciro Gomes. Senador Eduardo Siqueira Campo. 042 

 
Ofício 
 



Ofício nº 2, de 2003 CFC, que informa que durante Reunião Extraordinária 
realizada em 19 de março foi aprovado o Requerimento nº 7, de 2003- CFC, de iniciativa 
da Senadora Ana Júlia Carepa. Senador Ney Suassuna. 112 

 
Parecer 
 
Parecer nº 171, de 2003, favorável a Medida Provisória nº 85, de 17 de 

dezembro de 2002, de extraordinário, em favor do Ministério da Integração, que “Abre 
crédito Nacional, no valor de R$ 45.000.000,00 para fins que especifica”. Senador Pedro 
Novaes. 193 

 
Parecer nº 172, de 2003, favorável da comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Requerimento SF nº 184, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eduardo Suplicy, sugerindo à Sua Santidade o Papa João Paulo II, 
que convoque conclave dos líderes religiosos mundiais para discutir soluções de paz para 
o conflito do Iraque. Senador Eduardo Suplicy. 213 

 
Parecer nº 173, de 2003, da Comissão de Educação, sobre as Emendas nºs 

1 e 2, de Plenário, oferecidas, no turno suplementar ao Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 79, de1995, de autoria do Senador Waldeck Ornelas, que dispõe sobre a 
distribuição dos recursos do Salário-Educação e dá outras providências. Senador Lúcio 
Alcântara. 418 

 
Parecer nº 174, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as 

Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, oferecidas, no turno suplementar ao Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 79, de1995, de autoria do Senador Waldeck Ornelas, que 
dispõe sobre a distribuição dos recursos do Salário-Educação e dá outras providências. 
Senador César Borges. 419 

 
Parecer nº 175, de 2003 da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre 

indicação nº 5, de 2002, do Senador Ramez Tebet, que sugere à Comissão de Assuntos 
Econômicos que proceda ao estudo que viabilize possível proposição legislativa que vise 
à substituição da cesta básica pelo correspondente valor em dinheiro. Senador Ney 
Suassuna. 423 

 
Parecer nº 176, de 2003 da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 

de Lei do Senado nº 170, de 2002, de autoria do Senador Tião Viana, que dispõe sobre a 
produção e importação de soro antiofídico. Senador Mão Santa. 417 

 
Parecer nº 177, de 2003 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, sobre o Requerimento nº 185, de 2003, que conclama os governos dos países 
membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas que convoquem reunião de 
emergência daquele organismo para debater estratégias que visem fazer cumprir a 
Resolução nº 1.441 de forma pacífica e cessar de imediato a intervenção militar no Iraque. 
Senador Pedro Simon. 431 
 

 
Parecer nº 178, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 684, de 2002. Senador Alberto Silva. 462 
 
Parecer nº 179, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 5, de 2003, que requer sejam solicitadas à Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres informações sobre os projetos da Secretaria, a curto e médio 
prazo, para aplicação na região amazônica, com ênfase para o combate à prostituição de 
menores e os detalhes dos dados projetados para o biênio 2003/2004. senador Alberto 
Silva. 463 

 
Parecer nº 180, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 13, de 2003, do Senador Arthur Virgílio, que requer que a Mesa do 
Senado Federal solicite ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral 



informações sobre as políticas e os critérios para a concessão de bolsas de estudo do 
MCT, para cursos no Brasil e no exterior, os valores vigentes e os planos de majoração. 
Senador Alberto Silva. 464 

 
Parecer nº 181, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o requerimento 

nº 15, de 2003. senador Alberto Silva. 465 
 
Parecer nº 182, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o requerimento 

nº 33, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 465 
 
Parecer nº 183, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 60, de 2003, que requer sejam solicitadas ao Ministro Extraordinário da 
Segurança Alimentar e Combate à Fome informações sobre a veracidade de denúncias. 
Senador Heráclito Fortes. 467 

 
Parecer nº 184, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 71, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 468 
 
Parecer nº 185, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 72, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 468 
 
Parecer nº 186, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 73, de 2003. Senador Romeu Tuma. 469 
 
Parecer nº 187, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de informações  nº 77, de 2003. Senador Paulo Paim. 469 
 
Parecer nº 188, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 79, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 470 
 
Parecer nº 189, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 80, de 2003. Senador Heráclito Fortes. 470 
 
Parecer nº 190, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 83, de 2003. Senador Eduardo Siqueira Campos. 471 
 
Parecer nº 191, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 126, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 472 
 
Parecer nº 192, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 127, de 2003. Senador Sérgio Zambiasi. 472 
 
Parecer nº 193, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 134, de 2003, que solicita à Ministra de Estado das Minas e Energia 
esclarecimentos sobre a divulgação da Agência Nacional de Petróleo – ANP de um 
campo gigante de petróleo na bacia de Sergipe. Senado Romeu Tuma. 473 

 
Parecer nº 194, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 143, de 2003. Senador Sérgio zambiasi. 473 
 
Parecer nº 195, de 2003 da Mesa sobre Requerimento nº 498, de 2000, de 

autoria do Senador Pedro Simon, que requer a publicação, dentro da coleção “Grandes 
Vultos que Honraram o Senado, de homenagem ao ex-Presidente da República e ex-
Senador Juscelino Kubitschek”. Senador Heráclito Fortes. 474 

 
Parecer nº 196, de 2003 da Mesa, sobre Requerimento nº 146, de 2002, de 

autoria do Senador Pedro Simon, que requer a publicação, dentro da coleção “Grandes 
Vultos que Honraram o Senado”, de homenagem ao ex-Senador Josaphat Marinho. 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 475 

 



Pauta 
 
Reclama de não ter tomado conhecimento da desobstrução da pauta. 

Senador Arthur Virgílio. 327 
 
Paz 
 
Propõe o estudo, em parceria com outros Congressos, a instalação de um 

Fórum Mundial de Parlamentos para a Paz. Senador Sérgio  Zambiasi. 213 
 
Parabeniza o Senador Sérgio Zambiasi pela preocupação com a paz 

mundial. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Duciomar Costa. 216 
 
Cumprimenta o Senador Sérgio Zambiasi pela posse na Casa e destaca a 

importância do Senador no que se refere à política externa e conseqüentemente, no que se 
refere à manutenção da paz mundial. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Marco 
Maciel. 217 

 
Elogia a estréia do Senador Sérgio Zambiasi no parlamento por trazer a 

tribuna importantes questões, como a paz mundial. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. 
Senador Antônio Carlos Magalhães. 218 

 
Cumprimenta o Senador Sérgio Zambiasi pelo pronunciamento acerca da 

paz. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Eduardo Suplicy. 218 
 
Mostra-se preocupado com a situação do povo americano e do povo 

iraquiano, pois considera que não há lados certos, apenas se deve buscar a paz 
incondicionalmente. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy Senado Hélio Costa., 290 

 
Política 
 
Parabeniza o Senador Sérgio Zambiasi pela brilhante campanha e pelo 

discurso proferido na Casa. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Paulo Paim. 216 
 
Política Internacional 
 
Discorre sobre a intensificação da presença do Presidente Luis Inácio Lula 

da Silva no cenário internacional e reflete acerca do posicionamento que o Brasil tomará 
neste cenário pós-guerra. Senador João Capiberibe. 298 

 
Posse 
 
Parabeniza o Senador Sergio Zambiasi pela posse. Aparte ao Senador 

Sérgio Zambiasi. Senador Aloízio Mercadante.  216 
 
Saúda o Senador Sérgio Zambiasi pela posse e pelo discurso. Senador 

Fernando Bezerra. 219 
 
Presídio 
 
Argumenta em favor da criação de um sistema penitenciário brasileiro. 

Aparte ao Senador Romeu Tuma. Senador Demóstenes Torres. 054 
 
Previdência 
 
Discute a matéria publicada na revista veja intitulada “Previdência é gentil 

com as mulheres” como sendo extremamente preconceituosa e explora dados que 
comprovam que a mesma não é pertinente. Senadora Serys Slhessarenko. 321  



 
 
Programa Fome Zero 

 
Recorda solenidade na Associação Comercial do Maranhão onde o 

empresariado se uniu pelo Programa Fome Zero. Acrescenta que a conscientização e o 
desenvolvimento sustentável são necessários ao sucesso do referido programa. Senador 
João Alberto Souza. 026 

 
Programas Sociais 
 
Relata necessidade de implantação de projetos sociais no país, a fim de 

fazer crescer o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Senador  
 
Relata necessidade de implantação de projetos sociais no país, 

principalmente em função de política pública voltada para a criança, para o adolescente e 
para os agricultores. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Senador Leonel Pavan. 020 

 
Preocupação com os programas que beneficiam o povo brasileiro, citando 

exemplos, e critica a falta de pagamento e a necessidade urgente de financiamento dos 
respectivos Programas, que ajudaram a tirar crianças do trabalho nos lixões, incentivando 
o primeiro emprego. Posiciona-se contra o cancelamento de convênios. Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 041 

 
Solidariedade contra o cancelamento de convênios e a necessidade urgente 

de se financiá-los em certos Municípios. Sugere que ajustes sejam feitos. Aparte ao 
Senador Eduardo Siqueira. Senador Ney Suassuna. 042 

 
Elogia o Senador Sérgio Zambiasi pelo seu prestígio junto ao povo e pelas 

inúmeras obras sociais desenvolvidas. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. Senador Pedro 
Simon. 215 

 
Encaminha ao Senador José Jorge cópia de palestra sobre renda básica 

garantida que fez em fevereiro último no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade 
de Oxford, na London School of Economics, na University of York e também no 
congresso da rede dos Estados Unidos de renda básica garantida. Aparte ao Senador José 
Jorge. Senador Eduardo Suplicy. 248 

 
Argumenta a favor de todos os programas sociais desde que não venham a 

prejudicar o que já está sendo feito, como é o caso do não repasse de verbas ao PETI. 
Aparte ao Senador José Jorge. Senador Arthur Virgílio. 248 

 
 
 
Proposta de Emenda à Constituição 
 
Comentários sobre a interpretação da imprensa acerca de votação de 

proposta de emenda constitucional. Senadora Heloísa Helena. 028 
 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2003 que altera o Sistema 

Tributário e dá outras providências. Senador Marco Maciel. 136 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2003 que altera a 

Constituição Federal para disciplinar a candidatura do suplente de Senador e a eleição 
para o Senado Federal em caso de vacância. Senador Siba Machado. 141 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, que altera os arts. 21 e 

22 da Constituição Federal, para definir a competência da União no ordenamento do 
Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia. Senador Osmar Dias. 226 



 
 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2003, que altera a 

redação do § 1º do art. 14 da Constituição Federal, permitindo que a lei disponha sobre a 
adoção do voto facultativo. Senadora Serys Slhessarenko. 506 

 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2003. que 

acrescenta § 7º ao art. 220 da Constituição Federal, a fim de permitir que a lei possa 
impor restrições à divulgação de pesquisas eleitorais. Senadora Serys. 508 

 
Projeto de Decreto Legislativo 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 139, de 2003 ( Nº 2.159/2002, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação e 
Rádio Comunitária do Bairro do São Bernardo- Campinas a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Campinas Estado de São Paulo. 067 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2003 (nº 1.414/2001, na Câmara 

dos Deputados), que  aprova o ato que autoriza a Associação Geral dos Trabalhadores de 
Cocalzinho de Goiás- AGETACO a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás.  071 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2003 (nº 2.204/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a centro comunitário Santa Maria de 
Guaxenduba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Icatu, Estado do 
Maranhão. 074 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 142, de 2003 ( nº 1.939/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano de Almeida executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande 
do Sul. 077 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2003 (nº 1.940/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 29 de 
Dezembro- ACVD a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco. 081 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2003 (nº 1.960/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Karababá de 
Cultura a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Carauari, Estado do 
Amazonas. 084 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2003 (nº 1.962/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio FM de 
Pimenta Bueno a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pimenta 
Bueno, Estado de Rondônia. 087 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2003 (nº 1.985/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária 
Joanopolense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joanópolis, 
Estado de São Paulo. 092 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2003 (nº 1.988/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Centro Social educacional e cultural de 
Rio Preto a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Preto, Estado 
de Minas Gerais. 095 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2003 (nº 2.135/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação 



Comunitária Sentinela Panpeana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul. 098 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 149, de 2003 (nº 2.116/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Educativa e 
Recreativa Jacuipense - Rádio Comunitária Riachão FM (ACERJ-RCR) a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia. 101 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 150, de 2003 (nº 2.205/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Lídia Almeida a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mata Roma, Estado do 
Maranhão. 104 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2003 (nº 2.207/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Desenvolvimento Artístico e Cultural de Itamogi a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Itamogi, Estado de Minas Gerais. 378 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de 2003 (nº 2.213/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Serviço de Radiodifusão Comunitária do 
Barreiro Mundial FM (SRCB MUNDIAL FM) a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Alagoinhas, Estado da Bahia. 381 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2003 (nº 2.214/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores 
da cidade de Oliveira dos Brejinhos a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia. 384 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2003 (nº 2.215/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Dianopolina de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dianópolis, 
Estado de Tocantins. 388 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 155, de 2003 (nº 2.217/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Montes Claros a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais. 391 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 156, de 2003 (nº 1.601/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de 
Areal FM  a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Areal, Estado do 
Rio de Janeiro. 394 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2003 (nº 1.972/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Mídia Comunitária 
Cidade das Brisas  a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Votuporanga, Estado de São Paulo. 397 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2003 (nº 1.893/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do Memorial do 
Conselheiro Pedro Batista a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santa Brígida, Estado da Bahia. 400 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 159, de 2003 (nº 1.926/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nova Ação de 
Castilho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo. 404 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 160, de 2003 (nº 1.935/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Comunidade Renovar “CR” a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.   407 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 161, de 2003 (nº 2.105/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de radiodifusão 
cultural, educativa e artística de Brumadinho  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brumadinho, Estado  
   415 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 162, de 2003 (nº 2.161/2002, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Novaresendense de Difusão 
e Apoio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Resende, 
Estado de Minas Gerais.  476 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 163 de 2003 (nº 2.168/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pró-Arte para 
Desenvolvimento Artístico e Cultural (PROART) a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Patrocínio do Muriaé, Estado de Minas Gerais.  476 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2003 (nº 2.171/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
da Armação de Búzios a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Armação de Búzios, Estado do Rio de Janeiro. 483 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2003 (nº 2.172/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Pontual a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taquarituba, Estado de São 
Paulo.   486 

 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 2003 (nº 2.173/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores dos Bairros 
Novo Progresso e Alvorada – AMB a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Águas Vermelhas, Estado de Minas Gerais. 489 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2003 (nº 2.174/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Nova 
Esperança FM, Cultural e Comunicação Social  a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.   492 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de 2003 (nº 2.176/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Nova Machado, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural  a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais. 495 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 169, de 2003 (nº 2.177/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa 
Cordisburgo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordisburgo, 
Estado de Minas Gerais. 498 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2003 (nº 2.178/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Tocantins a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tocantins, Estado 
de Minas Gerais. 501 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2003 (nº 2.179/2002, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Alpinopolense 
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alpinópolis, 
Estado de Minas Gerais. 503 



 
Projeto de Lei da Câmara 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na origem)de 

iniciativa do Presidente da República, que altera a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 – 
Lei de Execução Penal e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal e dá outras providências.  370 

 
Projeto de Lei do Senado 
 
Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2003, que dispõe sobre a privacidade 

na Internet. Senador Valmir Amaral. 031 
 
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2003, que acrescenta $ 50 ao artigo 20 

da Lei nº 8001, de 13 de março de 1990, com vistas a permitir aos estados ou municípios 
a restituição de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais a 
que fazem jus, em razão do $ 20 do mesmo artigo, para empresas mineradoras que 
implantarem a verticalização da indústria mineral no estado ou município onde se situar a 
lavra. Senador Duciomar Costa. 031 

 
Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2003, que altera o $ 1º do art. 193 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e 
para trabalho penoso. Senado Paulo Paim. 034 

 
Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2003 que dispõe sobre a assistência 

farmacêutica aos portadores de hipertensão arterial, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Senador Papaléo Paes. 145 

 
Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2003 que dispõe sobre requisitos para a 

concessão, por instituições públicas, de financiamentos, crédito e benefícios similares. 
Senador Gerson Camata. 146 

 
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2003 que altera a Lei nº 9.437 de 20 

de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional de Armas- SINARM, estabelece 
condições para o registro e para o porte de arma de fogo, define crimes e dá outras 
providências, para vedar o porte de armas no interior de veículos que efetuem transporte 
interestadual ou internacional de passageiros.                                                                                 
Senador Antonio Carlos Valadares. 147 

 
Projeto de Lei do Senado nº 101, de 2003 que altera o art. 36 da Lei nº 

5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, para proibir a captação de 
receitas contendo prescrições magistrais e oficinais por outros estabelecimentos de 
comércio de medicamentos que não as farmácias e vedar a intermediação de outros 
estabelecimentos. Senadora Íris de Araújo. 148 

 
Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2003 que acrescenta § 3º ao art. 389 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a realização de serviços voluntários, pelas mães 
empregadas, nas creches ou locais apropriados para guarda dos filhos, no período de 
amamentação, mantidos pelas empresas, e dá outras providências. Senadora íris de 
Araújo. 150 

 
Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2003 que dispõe sobre a concessão de 

incentivos aos empregados que contratarem trabalhadores com idade acima de quarenta e 
cinco anos, e dá outras providências. Senadora Íris de Araújo. 148 

 
Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2003, que altera o art. 6º da Lei nº 

7.990, de 1989 e o § 1º do art  2º da Lei nº 8.001, de 1990, para elevar a compensação 



financeira pela exploração de recursos minerais ao mesmo percentual pago pela 
exploração de petróleo. Senador Luiz Otávio. 153 

 
Projeto de Lei do Senado n º 105, de 2003 que altera o art. 6º da Lei nº 

7.990 de 1989, que institui “Compensação financeira pelo resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de 
recursos minerais”, e o art 2º da Lei nº 8.001, de 1990, que “define os percentuais da 
distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 1989 e dá outras 
providências” com vistas a modificar os percentuais das alíquotas pela exploração de 
recursos minerais e transfere para municípios limítrofes 40% da arrecadação financeira a 
que faz jus município onde se situa a lavra. Senadora Ana Júlia Carepa. 220 

 
Recursos Públicos 
 
Afirma que a origem dos problemas brasileiros está na má distribuição 

populacional, sugerindo projeto de redistribuição de recursos públicos, com benefícios 
melhores aos Municípios. Senador Eduardo Azeredo. 020  

 
Apoio à Lei Minas por Minas, conhecida como Lei Robin Hood, que 

aumentou os recursos públicos disponíveis de muitos Municípios mais pobres. Aparte ao 
Senador Eduardo Azeredo. Senador Aelton Freitas. 021 

 
Ressalta a perda mínima que os Municípios mais ricos tiveram com a 

redistribuição de recursos públicos. Senador Eduardo Azeredo. 021 
 
Comentários sobre a Lei Minas por Minas, conhecida como Lei Robin 

Hood, e sobre modificações na Constituição que poderão realmente incentivar o 
desenvolvimento dos menores Municípios. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Senador 
César Borges. 021 

 
Apoio à redistribuição de recursos públicos do Fundo de Participação dos 

Municípios. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Senador Garibaldi Alves Filho. 023 
 
Refinaria 
 
Fala do pleito de instalação de uma refinaria de petróleo na região 

nordeste, tanta por questões econômicas, sociais e geográficas e, convida a Casa a se 
voltar mais profundamente a essa discussão. Senador Efraim Moraes. 116 

 
Declara que gostaria de ter a refinaria instalada no estado do Rio de 

Janeiro, mas que o assunto deve ser discutido no Congresso Nacional e que compreenderá 
se a mesma for instalada no nordeste do país. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador 
Roberto Saturnino. 118 

 
Aponta os motivos pelos quais considera o nordeste, em particular o 

encontro dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, o lugar ideal para a 
instalação da refinaria de petróleo. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Ney 
Suassuna. 118 

 
Defende a luta pela implantação da refinaria de petróleo no nordeste 

brasileiro e acrescenta que cada estado deve lutar para demonstrar que pode receber a 
mesma. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Antonio Carlos Valadares. 119 

 
Defenda a instalação da refinaria de petróleo no nordeste brasileiro, em 

especial no Maranhão. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador João Alberto Souza. 120 
 
Argumenta que poderiam ser realizadas parcerias com outros países para a 

construção da refinaria ou de pequenas refinarias, que pelo porte teriam um custo menor. 
Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Ney Suassuna. 120 



 
Apóia a luta para que a refinaria seja instalada no nordeste brasileiro. 

Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador César Borges. 120 
 
Versa sobre a possibilidade de instalação de outras refinarias de menor 

porte e expõe as qualidades do Estado do Espírito Santo para receber uma dessas 
refinarias. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Magno Malta. 121 

 
Apóia a iniciativa em favor do semi-árido para a instalação da refinaria de 

petróleo, pois que o norte, o nordeste, o semi-árido e o Vale do Jequitinhonha de Minas 
Gerais também estão incluídos nas condições geográficas abordadas. Aparte ao Senador 
Efraim Morais. Senador Aelton Freitas. 122  

 
Oferece o apoio baiano para a luta em prol da instalação da refinaria de 

petróleo no nordeste brasileiro. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Rodolpho 
Tourinho. 122 

 
Espera que a refinaria de petróleo vá para o nordeste do país e que a 

decisão do Estado que a receberá seja técnica. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador 
Fernando Bezerra. 122 

 
Defende a instalação da refinaria de petróleo no nordeste do país para que 

sejam promovidas a descentralização industrial e a integração econômica. Aparte ao 
Senador Efraim Morais. Senador Sérgio Guerra. 123 

 
Defende a criação de uma refinaria no nordeste brasileiro, a despeito da 

possibilidade de se ampliar as antigas ao invés de se construir uma nova. Senador 
Garibaldi Alves Filho. 326 

 
  
 
 
 
Reforma Tributária  
 
Comentários sobre a necessidade de reforma tributária, o sistema tributário 

brasileiro, e suas vinculações históricas. Acrescenta pontos   
importantes para o êxito da referida reforma. Senador Rodolpho Tourinho. 013 

 
Discorre sobre a possibilidade de mudança na cobrança  de ICMS para 

IVA, sobre escolha de cobrança na origem ou no destino, e reforma tributária. Senador 
José Agripino. 037 

 
Discute a possibilidade de a reforma tributária começar a tramitar no 

Senado. Senador Renan Calheiros. 133 
 
Apóia a idéia que propõe que a tramitação da reforma tributária se inicie 

pelo Senado. Senador Fernando Bezerra. 220 
 
 
Requerimento 
 
Requerimento nº 185, de 2003, que conclama aos governos dos países 

membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas que convoquem reunião de 
emergência daquele organismo para debater estratégias que visem fazer cumprir a 
Resolução nº 1.441 de forma pacífica e cessar de imediato a intervenção militar no Iraque. 
Senador Aloízio Mercadante. 029 

 
Requerimento nº 186, de 2003, solicitando a retirada do Requerimento de 

Informações nº 146, de 2003. Senador Antero Paes de Barros. 030 



 
Requerimento nº 187, de 2003, solicitando voto de aplauso ao militar 

sergipano aprovado. Senador Antônio Carlos Valadares. 030 
 
Requerimento nº 188, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado da 

Fazenda a remessa do Relatório Final do Banco Central do Brasil, sobre as causas que 
levaram ao saneamento financeiro, intervenção e conseqüente privatização do Banco do 
Estado do Paraná. Senador Ney Suassuna. 030 

 
 

Requerimento nº 189, de 2003 que requer, nos termos do § 2º do art. 50 da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, sejam prestadas, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Defesa, José 
Viegas Filho, informações a respeito do cronograma de implantação do Projeto Sistema 
Nacional de Vigilância da Amazônia – SIVAM. Senadora Ana Júlia Carepa. 301 

 
Requerimento nº 190, de 2003 que requer, nos termos do art. 216 do 

Regimento Interno, combinado com o que dipoe o art. 50 § 2º da Constituição Federal, 
informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, sobre os 
custos de manutenção dos prédios dos Ministérios e das Secretarias. Senador Arthur 
Virgílio. 302 

 
Requerimento nº 191, de 2003, que requer, nos termos do art. 258 do 

Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
nº 104, de 2003, com o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2003, por versarem sobre a 
mesma matéria, sendo o último de maior amplitude. Senadora Ana Júlia Carepa. 303 

 
Requerimento nº 192, de 2003, que requer, nos termos do art 216 do 

Regimento Interno do Senado Federal e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que seja 
encaminhado pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça. Senador  Heráclito Fortes. 303 

 
Requerimento nº 193, de 2003 que solicita informações ao Exmo Sr. 

Ministro do Desenvolvimento Agrário, sobre o Banco da Terra. Senador Arthur Virgílio. 512 
 
Requerimento nº 194, de 2003, que solicita informações ao Exmo Sr. 

Ministro da Saúde, sobre as providências adotadas para enfrentar o problema da 
obesidade no País. Senador Arthur Virgílio. 513 

 
Requerimento nº 195, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro da Saúde, sobre as providências adotadas ante a ameaça de incidência da 
Pneumonia Asiática. Senador Arthur Virgílio. 513 

 
Rodovia 
 
Referências à BR-101, os vários pedidos de duplicação da mesma, o caos e 

a possibilidade de bloqueio se não forem tomadas providências. Senador Leonel Pavan. 027 
 
Critica a atitude do Ministro dos Transportes, Dr. Anderson Adauto, ao 

pedir mais sessenta dias de prazo para resolver a situação da licitação para a duplicação 
da BR-101 no trecho entre Florianópolis e Osório, Santa Catarina/Rio Grande do Sul. 
Senadora Ideli Salvatti. 126 

 
Fala da importância da duplicação da BR-101, do descumprimento do 

acordo pelo Ministro dos Transportes, Anderson Adauto, mas argumenta em favor do 
governo Fernando Henrique e suas obras. Senador Leonel Pavan. 134 

 
Salário Mínimo 
 



Apoio à antecipação de pagamento do salário mínimo. Comentários ao 
aumento no referido salário. Senador Jefferson Peres. 023 

 
Considerações sobre o salário mínimo e sua data-base. Senador Paulo 

Paim. 026 
 
Discute o valor fixado para o salário mínimo. Senador  Garibaldi Alves 

Filho. 054 
 
Elogia o discurso do Senador Eduardo Suplicy e acrescenta que o 

trabalhador deve ser apoiado a começar pelo salário mínimo que é uma vergonha no 
Brasil. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Mão Santa. 232 

 
 
Expõe sua conversa com o Presidente Luis Inácio Lula da Silva e com o 

Ministro da Previdência Ricardo Berzoini sobre o salário mínimo, em especial a 
unificação da data base de aposentados e pensionistas para 1º de maio. Senador Paulo 
Paim. 294 

 
Elogia o posicionamento do Senador Paulo Paim em relação ao salário 

mínimo e defende um valor equivalente a US$100 dólares. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. Senador Mão Santa. 295 

 
Argumenta que no fim do governo de Juscelino Kubischek o salário 

mínimo era equivalente a US$500. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Hélio Costa. 295 
 
Sugere que o euro passe a ser utilizado como padrão de comparação por 

ser a moeda mais estável hoje. Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Roberto 
Saturnino. 295 

 
Argumenta a favor da globalização do salário mínimo. Aparte ao Senador 

Paulo Paim. Senador João Batista Mota. 296 
 
Elogia a luta do Senador Paulo Paim em prol de um salário mínimo digno. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Garibaldi Alves Filho. 297 
 
Faz votos para que a luta do Senador Paulo Paim alcance sucesso. Aparte 

ao Senador Paulo Paim. Senador Ney Suassuna. 297 
 
Critica o valor do salário mínimo. Senador Mão Santa. 518 
 
Ressalta a sua preocupação com o salário mínimo. Aparte ao Senador Mão 

Santa. Senador José Jorge. 520 
 
Endossa discurso do Senador Mão Santa sobre o salário mínimo. Aparte ao 

Senador Mão Santa. Senadora Serys Slhessarenko. 521 
 
Critica a problemática do salário mínimo por ser um dos temas que mais 

têm ocupado a consciência e a inteligência dos homens públicos. Aparte ao Senador Mão 
Santa. Senador Édison lobão. 522 

 
Saudação 
 
Manifesta a sua alegria com o aparte do Senador Edison Lobão ao Senador 

Mão Santa. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Paulo Paim. 522 
 
Saúde 
 



Discute o problema da saúde pública, particularmente no Estado de 
Rondônia, e ainda destaca a questão das privatizações que não abarcam setores não 
rentáveis, deixando-os nas mãos do Estado. Senador Amir Lando. 362 

 
Segurança Pública 
 
Aborda a questão da segurança pública e cita um texto da jornalista Dora 

Kramer publicado no Jornal do Brasil que traz depoimento do Secretário Nacional de 
Segurança Pública, Dr Luis Eduardo Soares. Senador Romeu Tuma. 049  

 
Discute a necessidade de complementação das ações que visam a melhora 

da segurança pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. Senador Édison Lobão. 052 
 
Servidor Público 
 
Trata de estudos do Ministro Guido Mantega e do Governo Federal para 

definir,nesta tarde, o reajuste salarial dos servidores públicos federais – manchete nos 
jornais desse final de semana. Senador Romero Jucá. 523 

 
Tabaco 
 
Aborda a questão do cultivo de fumo no país, a necessidade de apoiar o 

pequeno produtor de fumo e a importância dessa cultura em termos econômicos e sociais. 
Senador Leonel  Pavan. 363  

 
Trata da edição de uma de uma medida provisória que liberou a 

propaganda de cigarros em eventos esportivos para atender o Prêmio de Fórmula 1, 
ocorrido em São Paulo – manchete nos jornais desse final de semana. Senador Romero 
Ju7cá. 523 

 
Território Nacional 

 
Argumenta acerca da necessidade de se promover uma redivisão territorial, 

para que problemas como segurança pública, desemprego e etc, sejam mais bem 
resolvidos. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Eduardo Siqueira Campos. 117 

 
 
Trabalho Infantil 

 
Parabeniza o Senador Eduardo Siqueira Campos pelo posicionamento em 

relação às crianças e adolescentes do país. Diz acreditar na seriedade do trabalho do 
Senador e que por isso sabe que este não usou de ironia ao se referir ao Ministro da 
Integração Nacional Ciro Gomes. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senadora 
Patrícia Saboya Gomes. 045 

 
Transgênicos 
 
Apresenta três propostas de emenda à Medida Provisória nº 113, que diz 

respeito à soja transgênica. Senador Siba Machado. 126 
 
Violência 
 
Discute o crescente aumento da violência no país e no Estado de Minas 

Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 239 
 
Votação de Medida Provisória 

 



Encaminha a votação a Medida Provisória nº 80, de 2002. Senador 
Roberto Saturnino. 309 

 
Encaminha a votação a Medida Provisória nº 80, de 2002. senador 

Garibaldi Alves Filho. 309  
 
 

 



Ata da 30ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 1º de Abril 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, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Efra im Mo ra is e Mag no Mal ta

AS 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 – Álva 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 cí 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 – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri-
be – João Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u-
sen – José Agri pi no – José Jor ge –josé Ma ra nhão –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o nel Pa van – 
Lú cia Vâ nia – Luiz Otá vio – Mag no Mal ta – Mão San -
ta– Mar co Ma ci el – Ney Sa us su na – Osmar Dias – Pa -
pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Otá vio
– Pa u lo Paim – Pe dro Si mom –  Ra mez Ta bet – Re gi-
nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta –
Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ro se a na Sar ney – 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 –
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.

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

– Men sa gens do Pre si den te da Re pú bli ca

MENSAGEM Nº 70, DE 2003
(nº 102/2003, 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 Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, do Re gu la-
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 57,
do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as a
es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Mar ce lo Andra de
de Mo ra es Jar dim, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Po lô nia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Mar ce lo Andra de de
Mo ra es Jar dim, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2003. 

EM Nº 00086 ARC/DP/DSE/SGEX/G-MRE/APES

Bra sí lia, 21 de mar ço 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 1ºde ou tu bro de 1986, no art. 57, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de
2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des -
ti na da à in di ca ção do Mar ce lo Andra de de Mo ra es
Jar dim, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Po lô nia.

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
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Mar ce lo Andra de de Mo ra es Jar dim, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do

Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, –
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RELAÇÕES BRASIL – POLÔNIA

A pre sen ça de ex pres si va co mu ni da de de ori-
gem po lo ne sa no Bra sil, as tra di ci o na is re la ções
eco nô mi co-co mer ci a is e o diá lo go flu i do e de alto ní -
vel en tre au to ri da des dos dois pa í ses con fe rem di-
men são es pe ci al ao nos so re la ci o na men to com a
Po lô nia. A na tu re za pri vi le gi a da das re la ções bi la te-
ra is pode ser de mons tra da pela su ces são de vi si tas
em ní vel de Che fes de Esta do e de Go ver no nos úl -
ti mos anos: o en tão Pre si den te Lech Wa le sa e o Pri -
me i ro-Mi nis tro Jerzy Bu zek es ti ve ram no Bra sil em
1995 e 2000, res pec ti va men te. A vi si ta que o Pre si-
den te da Re pú bli ca em 2002 a Var só via de mons trou
nos sa in ten ção de dar se qüên cia a um re la ci o na-
men to mais in ten so com um país que dis põe de
peso pon de rá vel no con cer to re gi o nal cen tro-eu ro-
peu e que, às vés pe ras de ace der à União Eu ro péia,
cons ti tui im por tan te par ce i ro para o Bra sil na Eu ro pa
Cen tral. A vi si ta que o Pre si den te Alek san der Kwas -
ni ews ki re a li zou ao Bra sil, em abril de 2002, re fle te,
por sua vez, o in te res se do Go ver no po lo nês em in-
ten si fi car um re la ci o na men to só li do e di ver si fi ca do
com o Bra sil.

As tro cas de vi si tas en tre ou tras au to ri da des
dos Go ver nos bra si le i ro e po lo nês têm sido fre-
qüen tes. O en tão Pri me i ro-Mi nis tro Jerzy Bu zek vi -
si tou o Bra sil em mar ço de 2000, acom pa nha do de 
de le ga ção que in clu iu o Mi nis tro da Eco no mia e
Fi nan ças, o Vice-Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i-
ros, o Pre si den te da em pre sa aé rea LOT, Jan Lit -
wins ki, e em pre sá ri os. Du ran te a vi si ta foi as si na-
do o Acor do so bre Ser vi ços Aé re os e o Pri me i-
ro-Mi nis tro po lo nês avis tou-se com o Vice-Pre si-
den te Mar co Ma ci el.

As re la ções eco nô mi co-co mer ci a is, pri vi le gi a-
das nos anos 70 e 80, vol ta ram a ga nhar in ten si da-
de a par tir do equa ci o na men to, em 1992, das ques -
tões re la ti vas à dí vi da po lo ne sa com o Bra sil, o que
vem re sul tan do no in cre men to do in ter câm bio co-
mer ci al: a Po lô nia é o nos so prin ci pal par ce i ro co-
mer ci al na Eu ro pa Cen tral e Ori en tal, de po is da
Rús sia, e o Bra sil con cen tra a ma i or par te das tro-
cas da Po lô nia com a Amé ri ca La ti na. A re cen te
aqui si ção pela LOT, prin ci pal com pa nhia aé rea po lo-
ne sa, de 25 ae ro na ves de al can ce re gi o nal da
Embra er (10 das qua is fo ram ad qui ri das no âm bi to
de con tra to anun ci a do em 10 de ja ne i ro úl ti mo, que
de ve rá ul tra pas sar a soma de US$200 mi lhões),
bem como a as si na tu ra, du ran te a vi si ta ao Bra sil do 
Pre si den te Kwas ni ews ki, em abril de 2002, de acor -
dos nas áre as zôo e fi tos sa ni tá ri as ele vam a qua li-

da de da co o pe ra ção eco nô mi ca en tre os dois pa í-
ses. Ain da no cam po do in ter câm bio eco nô mi co-co-
mer ci al, a Com pa nhia Vale do Rio Doce ma ni fes tou
in te res se pelo pro je to de mo der ni za ção do ter mi nal
do por to de Gdansk para es to ca gem e es co a men to
fer ro viá rio de mi né rio de fer ro.

Na ta be la aba i xo en con tram-se os da dos do
co mér cio bi la te ral:

bra si le i ro che gou a tra tar a ques tão com dois
ban cos e re a li zou, com su ces so, ges tões po lí ti cas
jun to aos Esta dos Uni dos, o Re i no Uni do, a Ale ma-
nha e a Fran ça. O Go ver no fran cês já ha via re a li za-
do ope ra ção si mi lar com tí tu los po lo ne ses.

As au to ri da des po lo ne sas, no en tan to, não
de se ja vam a ope ra ção de se cu ri ti za ção, pois que ri-
am evi tar a pre sen ça de tí tu los po lo ne ses no mer -
ca do pri va do. Pre fe ri am, por tan to, a re com pra dos
tí tu los, em con di ções mais van ta jo sas para o Ban-
co Cen tral.

O pro ble ma das “po lo ne tas” teve efe i to ne ga ti-
vo nas re la ções bi la te ra is, ten do a si tu a ção sido re-
ver ti da quan do da vi si ta a Var só via, em maio de
2001, da mis são che fi a da pelo Di re tor Ge ral do De-
par ta men to da Eu ro pa do Ita ma raty.

A par tir de en tão, ini ci a ram-se ne go ci a ções en -
tre os dois Go ver nos, con du zi das, do lado bra si le i ro,
pelo Mi nis té rio da Fa zen da e pelo Ban co Cen tral, que
cul mi na ram com a ope ra ção de re com pra, no va lor de 
74% do es to que da dí vi da (US$2,45 bi lhões). Este va -
lor é bas tan te su pe ri or à op ção de des con to do Clu be
de Pa ris do iní cio da dé ca da de 90 (50%) e à pro pos ta
ori gi nal po lo ne sa de US$2 bi lhões.

A li qui da ção for mal da dí vi da po lo ne sa ocor reu
no dia 29 de ou tu bro de 2001. Se ti ves se cap ta do o
va lor re ce bi do no mer ca do, o Bra sil te ria pago mais
de US$550 mi lhões. Ao re a li zar ope ra ção di re ta com 
o Go ver no da Po lô nia, o País eco no mi zou mais de
US$50 mi lhões em ta xas que de ve ria pa gar se ti ves-
se op ta do pela ope ra ção atra vés de ban cos de in-
ves ti men to. Além dis so, a an te ci pa ção do pa ga men-
to po lo nês co bra rá qua se toda a ne ces si da de de
cap ta ção do se tor pú bli co em 2002, es ti ma da em
US$2,9 bi lhões.

POLÔNIA: DADOS BÁSICOS

Nome ofi ci al: Re pú bli ca da Po lô nia
Ca pi tal: Var só via
Área: 312.685 km2
Po pu la ção: 38,6 mi lhões de ha bi tan tes (est., de -

zem bro de 2001)
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Po pu la ção ur ba na: 62%

Idi o ma: Po lo nês; o ale mão é fa la do em cer tas
re giões, e o rus so era en si na do nas es co las du ran te
o re gi me co mu nis ta

Da tas na ci o na is: 11 de no vem bro (pro cla ma-
ção da re pú bli ca  – 1918); 03 de maio (pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção de 1791)

Sis te ma de go ver no: Re pú bli ca Par la men ta ris-
ta

Po der Le gis la ti vo: Bi ca me ral – Sejm (Par la-
men to) com 460 mem bros; Se na do com 100 mem-
bros

Sis te ma ele i to ral: Ele i ções di re tas para to dos
os ci da dãos ma i o res de 18 anos.

Go ver no Na ci o nal: O Pre si den te é o so ci a lis ta
Alek san der Kwas ni ews ki, ele i to por voto di re to em
no vem bro de 1995, e re e le i to em 10 de ou tu bro de
2000. A Ação Ele i to ral So li da ri e da de (AWS), ali an ça
for ma da por par ti dos de cen tro e cen tro-di re i ta e
apo i a da pelo Mo vi men to So li da ri e da de, ga nhou a
ma i o ria dos as sen tos no Par la men to, após as ele i-
ções de se tem bro de 1997. O Pri me i ro-Mi nis tro, é
Les zek Mil ler e o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i-
ros Wlod zi mi erz Ci mos ze wicz.

Prin ci pa is in di ca do res eco nô mi cos:

PIB: US$176.3 bi lhões (2001)
Taxa de cres ci men to do PIB: 4,8% (1998); 4,1%

(1999); 4% (2000); 1% (2001); 1,3% (2002, est.)
Câm bio: 4,16 zloty/US$ 1 (ou tu bro de 2002)
Taxa de in fla ção: 11,7% (1998); 7,3% (1999);

10,1% (2000); 5,5% (2001); 2% (2002, est.)
Taxa de de sem pre go: 16,2% (2001); 17,5% (30

tri mes tre, 2002)
Dí vi da Exter na: US$55,5 bi lhões (1998);

US$60,6 bi lhões (1999); US$63,6 bi lhões

(2000); US$63.2 bi lhões, est. (2001); US$65,9
bi lhões (2002, est.)

Re ser vas: US$25.648 mi lhões (2001)

Estru tu ra do PIB (2000): Indús tria: 26,6%; Agri -
cul tu ra e ex tra ção: 3,8%; Cons tru ção: 8,3%; Trans-
por te, fi nan ças e ou tros ser vi ços: 27%; Co mér cio:
20,9%.

Prin ci pa is bens de ex por ta ção: ma nu fa tu ra dos,
pro du tos quí mi cos, má qui nas e equi pa men tos, ali-
men tos e ani ma is vi vos e car vão.

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

MENSAGEM Nº 71, DE 2003
(Nº 103/2003, 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 Fe de ral, e com o dis pos to nos arts. 56,
ca put e § 1º, e 66, 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 nos arts. 57 e 42, §
1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro
de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci-
as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Ge or ge
Ney de Sou za Fer nan des, Mi nis tro de Se gun da Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res para, cu mu la ti-
va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à 
Re pú bli ca do Zim bá bue, exer cer o car go de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Zâm bia.

Os mé ri tos do Mi nis tro Ge or ge Ney de Sou za
Fer nan des, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da
ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res.

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va, Pre si den te.

EM Nº 00087 DP/ARC/MRE-APES

Bra sí lia, 21 de mar ço 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 nos arts. 56, ca put” e § 1º, e
66, 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 nos arts. 57 e 42, § 1º, do Ane xo I ao
De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to
à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa 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 Ge or ge Ney de Sou za Fer nan-
des, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di -
plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res para, cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do
Zim bá bue, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca de Zâm bia.

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

Res pe i to sa men te,
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Po lí ti ca Inter na
– Entre 1964, data de sua in de pen dên cia, e 1991,

a prin ci pal fi gu ra po lí ti ca na Zâm bia foi Ken neth Ka un-
da, lí der da luta an ti co lo ni al e prin ci pal elo en tre as di -
ver sas re giões e gru pos ét ni cos do país. O par ti do po lí ti-
co de Ka un da, a União pela Inde pen dên cia Na ci o nal
(UNIP, na si gla in gle sa), foi fun da do em 1959 e, en tre
1964 e 1991, es te ve no po der na Zâm bia.

– A par tir 1973, após a pro mul ga ção de uma
nova Cons ti tu i ção e a re a li za ção de ele i ções, em que
foi ele i to Ken neth Ka un da, o país pas sou por um pro -
ces so de en du re ci men to po lí ti co que cul mi nou com a
de no mi na da “de mo cra cia par ti ci pa ti va uni par ti dá ria”,
com os po de res con cen tra dos nas mãos do pre si den-
te. Este, bem como os can di da tos à Assem bléia Na ci-
o nal, eram in di ca dos pelo Co mi tê Cen tral do úni co
par ti do le gal do país, a UNIP. O Pre si den te Ka un da
teve seu man da to re no va do em 1978 e 1983, em ele i-
ções ple bis ci tá ri as, sen do apro va do em am bas por
uma gran de ma i o ria de vo tos.

– A opo si ção cres cen te ao mo no pó lio de po der
pela UNIP le vou ao sur gi men to, em 1990, do Mo vi-
men to pela De mo cra cia Mul ti par ti dá ria (MMD), que
con se guiu aglu ti nar um im por tan te gru po de zam bi a-
nos, in clu in do ex-mem bros pro e mi nen tes da UNIP e
lí de res tra ba lhis tas. Em res pos ta à pres são po pu lar

por uma de mo cra cia mul ti par ti dá ria, e de po is de lon -
gas e di fí ce is ne go ci a ções en tre o go ver no de Ka un da
e gru pos de opo si ção, pôs-se fim ao uni par ti da ris mo
na Zâm bia e en trou em vi gor, em agos to de 1991,
uma nova Cons ti tu i ção. Esta nova Cons ti tu i ção,
emen da da em 1996, im põe o li mi te de dois man da tos
ao Pre si den te.

....................................................................................
Re la ções Bi la te ra is
– As re la ções bi la te ra is são pou co ex pres si vas.

Re fle xo des sa si tu a ção foi a de sa ti va ção tem po rá ria
da Emba i xa da bra si le i ra em Lu sa ca, em 1996, quan -
do a cu mu la ti vi da de da re pre sen ta ção bra si le i ra jun to
ao Go ver no da Zâm bia pas sou a ser exer ci da pela
Emba i xa da em Ha ra re. Antes de 1996, ape nas o
Emba i xa dor Ber nar do Brit to, que abriu a Emba i xa da
na Zâm bia, ha via apre sen ta do cre den ci a is ao Go ver-
no da que le país. Após sua par ti da do pos to, só Encar -
re ga dos de Ne gó ci os ocu pa ram a che fia da que la mis -
são di plo má ti ca. A Emba i xa da em Lu sa ca fora man ti-
da du ran te anos prin ci pal men te por que ali es ta vam a
sede do Par ti do Na ci o nal Afri ca no (ANC) e al gu mas
das prin ci pa is li de ran ças sul-afri ca nas do mo vi men to
anti-apart he id.

– Em ou tu bro de 2000, o Go ver no da Zâm bia,
por in ter mé dio da Emba i xa da em Was hing ton, so li ci-
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tou “agré ment” do Go ver no bra si le i ro à in di ca ção do
Sr. Atan Shan son ga como Emba i xa dor no Bra sil, com
re si dên cia em Was hing ton.

– Em agos to de 2002, foi pas sa da nota à Emba i-
xa da da Zâm bia em Was hing ton com so li ci ta ção de
“agré ment” à de sig na ção do Mi nis tro de Se gun da
Clas se Ge or ge Ney de Sou za Fer nan des como
Emba i xa dor jun to ao Go ver no da que le país, com re si-
dên cia em Ha ra re.

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

MENSAGEM Nº 72, DE 2003
(Nº 105/2003, na ori gem)

De 28 de mar ço úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do 
Pro je to de Lei de Con ver são nº 33, de 2002, que al te-
ra as Leis nºs 10.464, de 24 de maio de 2002; 10.177,
de 12 de ja ne i ro de 2001; e 10.437, de 25 de abril de
2002; au to ri za, para as ope ra ções ad qui ri das pela
União sob a égi de da Me di da Pro vi só ria nº 2.196-3,
de 24 de agos to de 2001, que se en qua dram na Lei nº 
10.437, de 25 de abril de 2002, a subs ti tu i ção dos en -
car gos fi nan ce i ros pac tu a dos; e dis põe so bre re con-
ver são de ati vi da des de mu tuá ri os com dí vi das jun to
a ban cos ofi ci a is fe de ra is; e dá ou tras pro vi dên ci as,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.646, de 28 de 
mar ço de 2003.

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) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 294/2003, en ca mi nhan do có pia
do Acór dão nº 245/2003 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e Pro pos ta de De ci são que o 
fun da men tam, re fe ren te à au di to ria nas obras do Pro -
je to de apro ve i ta men to Hi dro a grí co la dos Ta bu le i ros
Li to râ ne os de Par na í ba/PI. (TC nº 926.911/1998-8).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do
Avi so do Con gres so Na ci o nal nº 82, de 2002, vai à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas
da União o Avi so nº 294, de 2003, na ori gem, de 19
de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
245, 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, so bre le-
van ta men to de au di to ria re a li za do nas obras do Pro -
je to de Apro ve i ta men to Hi dro a grí co la dos Ta bu le i ros
Li to râ ne os de Par na í ba/PI, ob je ti van do ob ter in for ma-
ções para aten di men to do dis pos to no in ci so I do art.
79 da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o exer cí-
cio de 1999.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 3, de 2002, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 5, de 2003 (nº 237/2003, na ori -
gem), de 12 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão nº 196/2003 –TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
so bre re pre sen ta ção for mu la da por equi pe de ana lis-
tas da que la Cor te acer ca de efe i tos fi nan ce i ros pro vo-
ca dos pela apli ca ção gra da ti va de per cen tu a is re du-
to res nos co e fi ci en tes do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os (FPM) (TC – 003.037/2001-2); 

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF.Nº 93/03-GLPFL

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de mar ço de 2003,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

Titulares Suplentes
Jo nas Pi nhe i ro Mar co Ma ci el
Cé sar Bor ges Pa u lo Octá vio
He rá cli to For tes Ro se a na Sar ney

Aten ci o sa men te. – José Agri pi no, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 no bre Se na dor Pa u lo
Paim, pela or dem.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr.Pre si den te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do
Re gi men to.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – 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) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem, e a
Mesa fa cul ta a V. Exª que o faça sen ta do, da for ma
que me lhor con vi er ao no bre Se na dor.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – 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) – Tem V. Exª a pa la vra.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem.) – Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, con for me
pos si bi li ta o Re gi men to, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – 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) – A Mesa es cla re ce a V. Exª que, de acor do com
o Re gi men to, são per mi ti das ape nas três ins cri ções.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sei
que são três, Sr. Pre si den te. Mas tam bém sei que
quan do se che ga ao ple ná rio e se le van ta o mi cro fo ne
já fica si na li za do para quem está à Mesa que o Se na-
dor pede sua ins cri ção. Qu e ro de i xar re gis tra do que
fui a pri me i ra pes soa a che gar ao ple ná rio e le van tar o 
mi cro fo ne. Assim, que ro sa ber como va mos pro ce der.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A no bre Se na do ra tem ra zão. Embo ra não
cons te no Re gi men to, isso já faz par te do nos so di re i-
to con su e tu di ná rio.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Do
ha bi tu al, di ga mos as sim.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – E a Mesa ates ta que V. Exª efe ti va men te foi a
pri me i ra Se na do ra a aden trar este re cin to e le van tar o 
seu mi cro fo ne.

Como V. Exª não pe diu a pa la vra pela or dem, a
Mesa tam pou co pres tou aten ção, mas tem ra zão V.
Exª. Ape nas con sul ta ria os ou tros Se na do res que as -
sim pro ce de ram se con cor dam que, ten do sido a Se -
na do ra Ide li Sal vat ti a pri me i ra Se na do ra a le van tar o
mi cro fo ne, ela seja a pri me i ra ins cri ta.

Per gun to ao Se na dor Pa u lo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – De acor do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor Le o nel Pa van?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – De acor do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na do ra He lo í sa He le na?

A SRª HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, eu gos ta ria  de fa zer um ape lo à Se na do-
ra Ide li Sal vat ti no sen ti do de que ela con sul te o Se na-
dor Tião Vi a na, que não se en con tra pre sen te por es -
tar em uma vi a gem fora do Bra sil por obri ga ções des -
te Par la men to, ve ri fi que se pode fa lar em nome da Li -
de ran ça do Blo co, já que se tra ta de um pro ce di men to
que sem pre ado ta mos na Casa.

Eu não gos ta ria de fa lar pela Li de ran ça do Blo -
co, mas, com cer te za, se a Se na do ra Ide li Sal vat ti so -
li ci tar ao Se na dor Tião Vi a na ou a qual quer um dos
vice-lí de res, com cer te za lhe será de le ga da a pos si bi-
li da de de o fa zer. Eu gos ta ria, por tan to, que S. Exª fi -
zes se essa con sul ta para que eu pos sa pre ser var a
mi nha co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – 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) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Con cor do ple na men te com a Se na do ra Ide li
Sal vat ti, vis to que S. Exª foi a pri me i ra a che gar a este
ple ná rio. E como as Se na do ras Ide li Sal vat ti, He lo í sa
He le na e o Se na dor Pa u lo Paim são do Par ti do dos
Tra ba lha do res, pe di ria a V. Exª que se guis se a or dem
de ins cri ção, que se ria: Se na do ra Ide li Sal vat ti, Se na-
dor Pa u lo Paim e, por úl ti mo, este Se na dor Le o nel Pa -
van.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa irá ou vir a no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti
para, pos te ri or men te, de ci dir.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, aca tan do a su ges tão da Se na do ra He lo í-
sa He le na e, ha ven do a pos si bi li da de de uti li zar a pa -
la vra, como Vice-Lí der, no ho rá rio da Li de ran ça, pen -
so que a Se na do ra He lo í sa He le na po de rá fa lar com
tran qüi li da de.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – V.
Exª é Vice-Lí der?

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sim,
sou Vice-Lí der.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Então está re sol vi do. Como V. Exª é Vice-Lí der do
nos so Blo co, não pre ci sa ria nem con sul tar o Se na dor
Tião Vi a na, pois já lhe está de le ga da a pos si bi li da de
re gi men tal de fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Aten den do a so li ci ta ções, a Mesa, na pror ro ga-
ção da Hora do Expe di en te, as se gu ra rá o uso da pa -
la vra, por cin co mi nu tos, pela or dem, aos Se na do res
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Pa u lo Paim, Le o nel Pa van e Se na do ra He lo í sa He le-
na, fi can do ins cri ta a no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti,
como Lí der, pelo Blo co de apo io ao Go ver no, logo
após uso da pa la vra pelo Se na dor Jef fer son Pe res,
que tam bém so li ci tou sua ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa mos à lis ta de ora do res.

Com a pa la vra o no bre Se na dor Pa u lo Octá vio,
do Par ti do da Fren te Li be ral do Dis tri to Fe de ral.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje pela ma nhã,
ao lado do Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va de
Bra sí lia, tive o pri vi lé gio de ina u gu ra mos jun tos um
ele va dor para de fi ci en tes fí si cos e para pes so as da
me lhor ida de no Me mo ri al JK.

Foi uma so le ni da de bo ni ta e que con tou com a
par ti ci pa ção de al guns Par la men ta res de Bra sí lia. E
esse tipo de so le ni da de sem pre emo ci o na, pois pes so-
as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e pes so as da me lhor
ida de po de rão, a par tir de ago ra, co nhe cer o se gun do
pa vi men to do Me mo ri al, onde es tão os res tos mor ta is
do ex-Pre si den te. O Me mo ri al JK é uma ho me na gem
ao Pre si den te Jus ce li no de Oli ve i ra Ku bits chek e guar -
da mu i to da his tó ria do Bra sil e da his tó ria de Bra sí lia.
Por tan to, para nós, bra si li en ses, é sem pre emo ci o nan te
cor rer aque la mu seu, que tem fun ci o na do mu i to bem e
tem atra í do mu i tos bra si le i ros.

Hoje, em meu pro nun ci a men to, fa la ria de re for-
ma po lí ti ca, as sun to por que te nho mu i to in te res se,
mas re sol vi fa lar so bre um pro je to que re pu to de mu i-
ta im por tân cia e que foi en ca mi nha do a esta Casa no
dia 27 úl ti mo.

Sr. Pre si den te, esse pro je to de lei com ple men tar
de ter mi na que as cé du las de pa pel-mo e da se rão emi -
ti das em ta ma nhos di fe ren ci a dos e con te rão mar cas
ou sig nos dis tin ti vos. O ob je ti vo da nos sa pro pos ta é
fa ci li tar a iden ti fi ca ção das cé du las de Real pe los de fi-
ci en tes vi su a is.

Este pro je to, que tra mi ta como o PLS Com ple-
men tar nº 90, de 2003, com por ta ape nas dois ar ti gos,
sen do um de les a cláu su la de vi gên cia. À pri me i ra vis -
ta, pa re ce ser uma pro po si ção mu i to sim ples. Res sal-
to, to da via, que sua sim pli ci da de é ape nas apa ren te,
pois o pro je to en cer ra um po de ro so ins tru men to de
in clu são so ci al.

Antes de ex pli ci tar os be ne fí ci os e o al can ce da
pro pos ta, é nos so de ver res sal tar que ela foi ins pi ra da
no Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 1996, subs cri-
to pelo ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que, a des pe i-

to de ter sido apro va do no Se na do, não lo grou êxi to
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Devo des ta car, po rém, que o PLS nº 90, de
2003, di fe re do pro je to apre sen ta do pelo Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra na me di da que, além de pre ver a in clu-
são de mar cas e sig nos nas no tas, de ter mi na que
elas de ve rão apre sen tar di men sões di fe ren ci a das.

Sr. Pre si den te, no úl ti mo cen so de mo grá fi co, re -
a li za do em 2000, 24,6 mi lhões de bra si le i ros de cla ra-
ram ser por ta do res de al gum tipo de de fi ciên cia fí si ca
ou men tal. Em ter mos per cen tu a is, esse nú me ro re -
pre sen ta 14,5% do uni ver so po pu la ci o nal do País. 

Entre os que ates ta ram ser por ta do res de de fi-
ciên cia, 16,6 mi lhões se dis se ram in ca pa zes ou pos -
su i do res de al gu ma di fi cul da de per ma nen te para en -
xer gar. Isso sig ni fi ca que, caso seja apro va da, esta
ini ci a ti va le gis la ti va aten de rá, apro xi ma da men te, a
9,8% da po pu la ção bra si le i ra.

No co ti di a no, in con tá ve is são os ne gó ci os em
que as cé du las são uti li za das como meio de pa ga-
men to. Por isso, a pro mul ga ção de uma lei que vise a
fa ci li tar a iden ti fi ca ção das no tas de di nhe i ro por con -
si de rá vel par ce la da po pu la ção é me di da de ine gá vel
al can ce so ci al e de ci da da nia.

Ao lan çar o pa drão real, o Ban co Cen tral re a fir-
mou o com pro mis so de re a li zar sis te má ti ca pes qui sa
com o ob je ti vo de aper fe i ço ar os re cur sos dis po ní ve is
para a le i tu ra de cé du las pe los de fi ci en tes vi su a is. Para 
atin gir esse ob je ti vo, o Ban co Cen tral de cla ra que:

1– fo ram au men ta dos os al ga ris mos na par te da 
fren te das no tas;

2 – fo ram apli ca das co res ní ti das e di fe ren ci a-
das por va lor;

3 – fo ram im pres sos tex tos e va lo res em cal co-
gra fia de ex pres si vo re le vo; e

4 – cu i dou-se para que as bor das in fe ri or e pos -
te ri or das cé du las de real fos sem do ta das de boa ta -
te a bi li da de.

Sr. Pre si den te, es sas pro vi dên ci as re pre sen tam
me ras li be ra li da des da di re to ria do Ban co. Por isso,
gos ta ria de cha mar a aten ção para o fato de que, no
Bra sil, não há lei que obri gue o Ban co Cen tral a in se-
rir nas cé du las qual quer no ta ção ou ele men to de
iden ti fi ca ção para os de fi ci en tes vi su a is.

To das as no tas re pre sen ta ti vas do real pos su em
idên ti cas di men sões (140 x 65mm). To man do-se por
base o ta ma nho, não é pos sí vel di fe rir uma nota de
R$1,00 (um real) de ou tra de R$100,00 (cem re a is).
Isso di fi cul ta so bre ma ne i ra sua iden ti fi ca ção por
aque les que não en xer gam e pe los que pos su em cer-
ta di fi cul da de para en xer gar. Caso apro va do seja, o
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PLS nº 90, de 2003, no mí ni mo, ame ni za rá tal di fi cul-
da de, por que as cé du las pas sa rão a ter me di das di fe-
ren tes.

É im por tan te res sal tar que a im pres são de no -
tas de di nhe i ro em ta ma nhos di fe ren ci a dos não é fato
novo. Expe riên cia nes se sen ti do vem sen do uti li za da,
com su ces so, na Eu ro pa, des de a en tra da em cir cu la-
ção do pa drão euro.

Assim, por su ges tão da União Eu ro péia de Ce -
gos, a União Eu ro péia de ci diu con fec ci o nar as cé du-
las da nova mo e da em ta ma nhos di fe ren ci a dos, me di-
da que tem se de mons tra do bas tan te efi caz para os
fins so ci a is a que se des ti na.

Antes de fi na li zar este pro nun ci a men to, não po -
de ria de i xar de agra de cer a pres ti gi o sa Fun da ção Do -
ri na No will para Ce gos pe los da dos for ne ci dos, que
ser vi ram para se di men tar mi nha con vic ção so bre o
ines ti má vel va lor do pro je to de lei apre sen ta do. Nes ta
opor tu ni da de, gos ta ria de re gis trar meu pro fun do res -
pe i to e ad mi ra ção pelo tra ba lho em pre en di do pela
fun da ção, na pes soa de sua Pre si den te Emé ri ta, a
Pro fes so ra Do ri na No will, que de di cou a vida à va lo ri-
za ção e à in ser ção so ci al dos de fi ci en tes vi su a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Cons ti-
tu i ção Fe de ral tem por prin cí pio fun da men tal a ci da-
da nia. No caso das pes so as por ta do ras de ne ces si-
da des es pe ci a is, além dos di re i tos fun da men ta is, o
exer cí cio da ci da da nia ple na está re la ci o na do à in de-
pen dên cia para agir.

Jul go ser de ver do Esta do ofe re cer a es ses bra si-
le i ros os me i os ne ces sá ri os para que ajam por si sós,
in de pen den te do au xí lio das ou tras pes so as. E o PLS nº 
90, de 2003, tem exa ta men te esta fi na li da de: pos si bi li tar
que os de fi ci en tes vi su a is re co nhe çam, sem aju da de
nin guém, as no tas de real, re a li zan do seus ne gó ci os
co ti di a nos com o má xi mo de li ber da de.

Estou con vic to de que o pro je to apre sen ta do se
cons ti tui em ins tru men to de in clu são so ci al e, por
isso, Srªs e Srs. Se na do res, peço seu apo io para que
seja trans for ma do em nor ma ju rí di ca.

Sr. Pre si den te, en ten do que, no Bra sil, nos úl ti-
mos dez anos, te mos avan ça do mu i to. Hoje, te mos
vá ri os equi pa men tos, em pré di os pú bli cos, em hos pi-
ta is, em bi bli o te cas, em shop pings, que aten dem os
de fi ci en tes vi su a is.

Há dez anos, o de fi ci en te vi su al – as sim como o
de fi ci en te fí si co – só ti nha uma op ção: fi car em casa.
O Bra sil está evo lu in do, dan do ci da da nia a mi lhões de 
bra si le i ros por ta do res de de fi ciên cia.

Por isso, te nho cer te za e con vic ção de que este
pro je to terá tra mi ta ção mu i to rá pi da nes ta Casa e na

Câ ma ra dos De pu ta dos para, no mais cur to es pa ço
de tem po, po der mos ofe re cer ao de fi ci en te vi su al bra -
si le i ro ma i or dig ni da de, me lhor tra ta men to na co i sa fi -
nan ce i ra, me lhor re la ci o na men to na so ci e da de.

É esse o pro pó si to do pro je to que ora apre sen-
ta mos, para o qual agra de ço a co la bo ra ção dos ilus -
tres Pa res de nos sa Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.
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 Ro dolp-
ho Tou ri nho, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do
da Ba hia.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro xi ma-
mo-nos, mais uma vez, do mo men to em que a so ci e-
da de e a clas se po lí ti ca en vi da rão seus me lho res es -
for ços para ver apro va da no Bra sil, fi nal men te, uma
re for ma tri bu tá ria  que se quer con sis ten te e am pla.

Nos úl ti mos doze anos, a his tó ria da re for ma tri -
bu tá ria – como um mo de lo abran gen te em re la ção a
todo o sis te ma tri bu tá rio – tem sido um en re do de mu i-
tas idas e vin das. Faço a res sal va so bre a abran gên cia
da re for ma, por que, na tu ral men te, não po de mos ig no-
rar que, nes se pe río do, fo ram re a li za das al gu mas mo -
di fi ca ções sig ni fi ca ti vas na le gis la ção tri bu tá ria in fra-
cons ti tu ci o nal, a exem plo do Sim ples, da Lei Kan dir, do 
mo de lo sim pli fi ca do do Impos to de Ren da da Pes soa
Fí si ca, do re gi me de tri bu ta ção do Impos to de Ren da
de Pes soa Ju rí di ca pelo lu cro pre su mi do e, mais re-
cen te men te, das mo di fi ca ções fe i tas no PIS. Isso sem
con tar a cri a ção das con tri bu i ções so ci a is cu mu la ti vas,
o que tal vez não seja mu i to edi fi can te lem brar. Con tu-
do, a re for ma tri bu tá ria que não mais pro po nha re men-
dos, mas tra ga com ple ta re for mu la ção do atu al sis te-
ma, essa ain da de ve mos à so ci e da de.

To man do como ho ri zon te os úl ti mos doze anos
no de ba te e nas pro pos tas so bre re for ma tri bu tá ria,
hou ve um pri me i ro mo men to em que se bus cou pri vi-
le gi ar a sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro,
pois não res ta dú vi da de que a ex ces si va com ple xi da-
de des se sis te ma é um dos seus pon tos mais fra cos.
Nes se pri me i ro mo men to, en qua dram-se a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção do De pu ta do Flá vio Ro-
cha, de 1991, que fi cou co nhe ci da como a Pro pos ta
do Impos to Úni co; a pro pos ta não for ma li za da da co -
mis são cri a da pelo Po der Exe cu ti vo em 1992, co or de-
na da pelo tri bu ta ris ta Ary Oswal do Mat tos Fi lho; e a
PEC apre sen ta da pelo De pu ta do Luís Ro ber to Pon -
tes em 1995.
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A par da sim pli fi ca ção da es tru tu ra dos im pos-
tos, tais pro pos tas pri ma vam por es ta be le cer tri bu tos
com ba i xo cus to de ar re ca da ção e de di fí cil so ne ga-
ção, evi den ci an do mais dois pon tos fra cos do atu al
sis te ma, qua is se jam, o alto cus to ad mi nis tra ti vo na
ar re ca da ção de im pos tos e o al tís si mo grau de so ne-
ga ção exis ten te. To da via, como na ciên cia tri bu tá ria
fre qüen te men te se atin gem de ter mi na dos ob je ti vos à
cus ta de ou tros, a gran de de fi ciên cia das pro pos tas
men ci o na das era cri ar um sis te ma tri bu tá rio ba se a do
em im pos tos cu mu la ti vos e re gres si vos, o que as
afas ta va de dois prin cí pi os mu i to im por tan tes nes sa
ma té ria, que são: evi tar dis tor ção na ca de ia pro du ti va
e ga ran tir jus ti ça tri bu tá ria que leve a uma me lhor dis -
tri bu i ção de ren da no Bra sil.

Foi tal vez por in fluên cia des ses dois as pec tos,
en tre ou tros es tru tu ra is, que as pro pos tas an te ri o res
não lo gra vam as se gu rar, que sur giu a leva mais re-
cen te de pro pos tas, a par tir de 1995, as qua is ti nham
como eixo fun da men tal o Impos to de Va lor Agre ga do,
que é um im pos to não-cu mu la ti vo. Além do mais, nes -
sas pro pos tas, man ti nha-se o Impos to de Ren da, que
é um im pos to pas sí vel de ser pro gres si vo, a de pen der
de sua es tru tu ra de alí quo tas.

Den tro des sa leva mais re cen te de pro pos tas,
es tão a que foi en vi a da pelo Po der Exe cu ti vo ao Con -
gres so Na ci o nal, em 1995; o subs ti tu ti vo do De pu ta do
Mus sa De mes, apro va do pela Co mis são Espe ci al da
Câ ma ra, em 1999; a for mu la ção do ex-Mi nis tro Pe dro
Pa ren te, na qual tive ati va par ti ci pa ção; e, fi nal men te,
a pro pos ta a que che gou a Co mis são Trí pli ce, em
2000, que apre sen tou uma emen da aglu ti na ti va, à
gui sa de su ges tão para o de ba te, na qual o subs ti tu ti-
vo apro va do pela Co mis são Espe ci al in cor po ra va de -
man das dos Esta dos, vo ca li za das por seus Se cre tá ri-
os de Fa zen da e ace i tas, em tese, pe los em pre sá ri os.

É des sa emen da aglu ti na ti va, des sa úl ti ma pro -
pos ta sur gi da no seio do Con gres so Na ci o nal, que o
Go ver no do Pre si den te Lula deve par tir para for mu lar
sua pro pos ta de re for ma tri bu tá ria. É ga nhar tem po. E
não me nos im por tan te, in cor po ra a vi são dos Esta dos
bra si le i ros, a des con si de ra ção da qual tem sido en tra-
ve in trans po ní vel para a con clu são de mu i tas re for-
mas. É bom que o faça, pois a emen da aglu ti na ti va re -
sul ta de lon go pro ces so de de ba te pú bli co e ca rac te ri-
za-se pelo en con tro de in te res ses de di ver sos seg-
men tos so ci a is, en con tro de in te res ses este mar ca do
pelo con sen so, in clu si ve do Esta do de São Pa u lo,
àque la épo ca, so bre a co bran ça no des ti no e a uni fi-
ca ção da le gis la ção do ICMS. Esse en con tro de in te-
res ses – re pi to – é mar ca do ain da pela de ci são da
ma i o ria dos Esta dos, ob ti da, ago ra, me di an te vo ta ção

e não por con sen so, de que os in cen ti vos pas sa dos
te ri am de ser hon ra dos pe los Esta dos con ce den tes,
es ti pu lan do-se o pra zo de 15 anos des de sua con ces-
são, fi can do em aber ta tão-so men te a ques tão de
fun dos que ban ca ri am essa tran si ção. Esse en con tro
de in te res ses é tam bém ca rac te ri za do pela ace i ta ção
im plí ci ta dos Esta dos da pe re ni za ção da CPMF, pelo
que ela re pre sen ta para o Exe cu ti vo Fe de ral.

Na ver da de, o gran de pon to de di ver gên cia en -
tre Esta dos, Le gis la ti vo e em pre sá ri os, de um lado, e
o Go ver no Fe de ral, de ou tro lado, foi a ques tão da cu -
mu la ti vi da de das con tri bu i ções, que to dos que ri am
ver ter mi na das. Os pri me i ros, ou seja, os Esta dos, os
em pre sá ri os e o Le gis la ti vo, exi gi am o fim da cu mu la-
ti vi da de por emen da cons ti tu ci o nal, e a Re ce i ta Fe de-
ral ace i ta va ex clu si va men te que esse fim da cu mu la ti-
vi da de fos se fe i to me di an te lei com ple men tar. E esse
im pas se se pul tou a re for ma tri bu tá ria de en tão.

Na úl ti ma quin ta-fe i ra, aqui, nes te ple ná rio, tive
a opor tu ni da de de re lem brar es ses fa tos ao Mi nis tro
Pa loc ci, que, à épo ca, re pre sen ta va o Po der Le gis la ti-
vo na Co mis são Trí pli ce. Além de con cor dar, S. Exª
ain da me lem brou das mais de 50 ho ras de re u niões
que ti ve mos na que la épo ca acer ca des se tema, em
que o dis cu ti mos exa us ti va men te, ima gi nan do que se 
po de ria che gar a uma con clu são fi nal.

Em ra zão des ses fa tos, do tem po des pen di do
nas dis cus sões, dos avan ços que ine ga vel men te fo -
ram ob ti dos e, so bre tu do, das po si ções con ver gen tes
dos Esta dos, pro pus ao Mi nis tro Pa loc ci, na quin ta-fe-
i ra pas sa da, aqui, nes te ple ná rio, re to mar o pro je to de 
re for ma a par tir da emen da aglu ti na ti va que está no
Con gres so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
ain da de te cer mais al gu mas con si de ra ções so bre pon -
tos que con si de ro im por tan tes para o bom êxi to da re -
for ma tri bu tá ria. Tais pon tos es tão re la ci o na dos às pre o-
cu pa ções dos Esta dos bra si le i ros, a seus in te res ses e,
em es pe ci al, aos dos Esta dos me nos de sen vol vi dos da
Fe de ra ção.Ima gi no es tar em boa con di ção para fazê-lo, 
em fun ção da ex pe riên cia que tive na qua li da de de Se -
cre tá rio de Fa zen da do Esta do da Ba hia e de Co or de-
na dor do Con faz, ór gão que con gre ga to dos os Se cre-
tá ri os de Fa zen da do País, por vá ri os anos.

De an te mão, que ro di zer que mu i tas pro pos tas
de re for ma tri bu tá ria fra cas sa ram em ra zão de que
pres su pu nham ex ces si va cen tra li za ção tri bu tá ria nas
mãos da União. O Esta dos não ace i tam res tar a re bo-
que da União, per den do com ple ta men te sua au to no-
mia tri bu tá ria e de pen den do de re pas ses da que le
ente fe de ra do em re la ção a to dos os seus tri bu tos. Da
mes ma for ma, não ace i tam com par ti lhar a mes ma
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base de cál cu lo do seu Impos to so bre Va lor Agre ga-
do, o seu ICMS, com um novo IVA fe de ral. Cre io que
essa é uma li ção que já foi ab sor vi da por to dos os
agen tes re le van tes do de ba te.

Nes se as pec to, a emen da aglu ti na ti va traz boa
pro pos ta, que é fru to de con sen so em mu i tos as pec-
tos, como dis se, com os Esta dos. Trans for mam-se o
ICMS, o IPI, o ISS, o PIS/Pa sep, o Sa lá rio-Edu ca ção,
a Con fins. Em tro ca da ex tin ção des ses im pos tos que
men ci o nei, apri mo ra-se um IVA es ta du al, que é o
ICMS, e cria-se um IVA fe de ral, evi tan do-se a cu mu la-
ti vi da de dos atu a is im pos tos. Te ría mos, as sim, di mi-
nu í do so bre ma ne i ra o gra ve pro ble ma da cu mu la ti vi-
da de de cer tos im pos tos, por es ta be le cer, como base
do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, no que se re fe re a im -
pos tos in di re tos, um im pos to so bre va lor adi ci o na do – 
im pos to que te ria alí quo tas uni for mes por pro du to em
todo o ter ri tó rio na ci o nal. Ha ve ria uma le gis la ção uni -
for me, por tan to.

De ve ria ser cri a do um me ca nis mo de sal va guar da
de ar re ca da ção para os Esta dos, pre ven do a pos si bi li-
da de de que cada Esta do, em ra zão de pro ble mas de
ar re ca da ção, pu des se ma jo rar alí quo ta es ti pu la da em
le gis la ção fe de ral em até, di ga mos, 20%. Isso dá ma i or
fle xi bi li da de, na ad mi nis tra ção tri bu tá ria, para li dar com
si tu a ções tem po rá ri as e ex cep ci o na is.

Um ou tro pon to que vou ape nas men ci o nar,
para não me es ten der mu i to, é o re for ço da subs ti tu i-
ção tri bu tá ria. Esse me ca nis mo é im por tan te, por que
fa ci li ta e sim pli fi ca bas tan te a fis ca li za ção tri bu tá ria.
Deve, to da via, ser mais mi nu ci o sa men te re gu la do,
para não dar mar gem, como ocor re hoje, a con tes ta-
ções ju di ci a is.

De fen do, como já de i xei im plí ci to, que o Impos to
so bre Va lor Agre ga do ou o novo ICMS pas se a in ci dir
so bre o des ti no e não mais so bre a ori gem, ha ven do,
na tu ral men te, um pe río do de tran si ção en tre as duas
for mas de co bran ça, com um sis te ma de com pen sa ção
de dé bi tos e cré di tos en tre Esta dos, nes se pe río do de
tran si ção, re fe ren te às ope ra ções in te res ta du a is.

De fen do o prin cí pio do des ti no por en ten der ser
mais jus to do pon to de vis ta de mer ca do dos Esta dos.
Ao lon go de mu i tos anos, os Esta dos mais de sen vol vi-
dos, os cha ma dos ex por ta do res lí qui dos, têm usu fru í do
enor mes van ta gens com o atu al cri té rio de co bran ça do
ICMS na ori gem – o que é com pro va do pela re sis tên cia
que fa zem, hoje, à mu dan ça pro pos ta.

De fen do o prin cí pio do des ti no des de que se re -
sol vam as ca u sas da guer ra fis cal, que são prin ci pal-
men te: as de si gual da des eco nô mi cas e so ci a is en tre
os Esta dos; a con cen tra ção da pro du ção nas re giões

mais de sen vol vi das; e a au sên cia de uma po lí ti ca na -
ci o nal de de sen vol vi men to re gi o nal.

Não po de mos fa lar em guer ra fis cal sem ana li-
sar mos os mo ti vos que a cri a ram. De fen do o prin cí pio
do des ti no, des de que se ata quem as ver da de i ras ca -
u sas da guer ra fis cal e não so men te esta.

É con sen so que a guer ra fis cal é uma prá ti ca
que de ve ria ser eli mi na da, pois cria uma si tu a ção de
com pe ti ção pre da tó ria en tre os Esta dos, prá ti ca que,
em ma i or ou me nor me di da, tem pre ju di ca do sua ca -
pa ci da de fu tu ra de ar re ca da ção. Os gran des be ne fi-
ciá ri os dela têm sido as em pre sas, que jo gam os
Esta dos uns con tra os ou tros, com o ob je ti vo de re ce-
be rem sem pre ma i o res van ta gens em ter mos do
não-pa ga men to de tri bu tos de com pe tên cia es ta du al,
prin ci pal men te o ICMS.

Con tu do, na ab so lu ta fal ta de uma po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal que seja ins tru men to efe ti-
vo para su pe rar o fos so eco nô mi co e so ci al exis ten te
en tre os Esta dos bra si le i ros, não res ta aos Esta dos
mais po bres ou tro me ca nis mo para atra ir in ves ti men-
tos do que o re cur so à re nún cia de tri bu tos, fo men tan-
do, as sim, a guer ra fis cal. Está pro va do que os Esta -
dos mais ati vos na atra ção de in ves ti men tos por esse
meio es tão con so li dan do boas po si ções na cor ri da
pelo de sen vol vi men to e pela com pe ti ti vi da de. De ou -
tra for ma, es ta ría mos as sis tin do a uma con cen tra ção
de ati vi da des nos Esta dos mais de sen vol vi dos mu i to
ma i or que a atu al. O que só te ria pro pi ci a do ma i o res
de si gual da des re gi o na is.

Te nho cer te za de que a ques tão da guer ra fis cal
– na vi são dos Esta dos mais de sen vol vi dos – ou de
po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is – na vi são dos me nos de -
sen vol vi dos – deve ser dis cu ti da, de ba ti da e de ci di da
à luz dos in te res ses do País e não de de ter mi na da re -
gião. O que os Esta dos me nos de sen vol vi dos ne ces-
si tam, so bre tu do os do Nor des te, que eu re pre sen to,
é de uma po lí ti ca in du to ra do de sen vol vi men to, que
com ba ta a fome, mas que tra ga a es pe ran ça do cres -
ci men to da ren da e sua me lhor dis tri bu i ção.

Te mos ou vi do aqui, nes te ple ná rio, nos úl ti mos
dias, po si ções mu i to fir mes de ex-Go ver na do res,
como Tas so Je re is sa ti, Mão San ta, Cé sar Bor ges e
ou tros do Nor des te, que fa lam cla ra men te da ne ces-
si da de des sa po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal,
para que ve nha mos, efe ti va men te, nes se pro ces so
de re for ma tri bu tá ria, a po der ace i tar a ques tão do
prin cí pio do des ti no no ICMS.

Os Esta dos do Nor des te – ima gi no e es pe ro re -
pre sen tar to dos eles nes te mo men to – não po dem
ab so lu ta men te con vi ver com uma po lí ti ca que ve nha
a ti rar sua ca pa ci da de de atra ir in ves ti men tos e ge rar
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em pre go. E cre io que o as sun to deve ser tra ta do de
um for ma mu i to aber ta e mu i to cla ra, como aliás tem
sido tra ta do ul ti ma men te aqui, no ple ná rio do Se na do.

De fen do, ain da, que haja um pe río do de tran si-
ção tam bém no que diz res pe i to às re nún ci as fis ca is
já con ce di das pe los Esta dos bra si le i ros. Não se pode
des mon tar, de uma hora para ou tra, toda uma es tra té-
gia pos ta em prá ti ca de atra ção de in ves ti men tos.
Então, é ne ces sá rio as se gu rar os con tra tos fir ma dos
e man ter os in cen ti vos fis ca is con ce di dos no pas sa do
pe los Esta dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é ne -
ces sá rio in sis tir na tese da ur gên cia da re for ma tri bu-
tá ria para a so ci e da de bra si le i ra. Essa re for ma está,
há tan tos anos, cer ca da das mais al tas ex pec ta ti vas,
as qua is têm sido sis te ma ti ca men te frus tra das. Pre ci-
sa mos de uma re for ma que re sol va, de for ma in te li-
gen te e equi li bra da, di ver sas de fi ciên ci as do nos so
atu al sis te ma tri bu tá rio, tais qua is a com ple xi da de e
cu mu la ti vi da de dos im pos tos; a eva são fis cal; a ina-
de qua ção se to ri al da tri bu ta ção – onde se to res mais
ren tá ve is, como o dos ban cos, pa gam me nos im pos-
tos do que se to res de me nor ren ta bi li da de do pa tri-
mô nio lí qui do, como o da ali men ta ção, e que in flu en-
ci am di re ta men te a vida da po pu la ção –; o ex ces si vo
peso dos im pos tos so bre bens e ser vi ços e a sua re -
gres si vi da de; a de ma si a da tri bu ta ção da fo lha de sa -
lá ri os; o me ca nis mo com ple xo e cus to so da tri bu ta-
ção do ICMS; e, não me nos re le van te, a po lí ti ca a que
aqui nos re fe ri mos de in cen ti vos fis ca is dos Esta dos.
Isso, para men ci o nar al guns pon tos.

Por fim, te nho cer te za de que o Go ver no do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va dará gran de con tri-
bu i ção ao País se con se guir – como es pe ro que acon -
te ça – co or de nar os di ver sos gru pos da so ci e da de, os 
di ver sos Par ti dos re pre sen ta dos no Con gres so, as
três es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra ti vas da Fe de ra ção, no 
sen ti do da apro va ção da re for ma tri bu tá ria am pla e
co e ren te. Mais uma vez che gou o mo men to da re for-
ma, que, des ta vez, não pode ser des per di ça do.

To mar a emen da aglu ti na ti va como pon to ini ci al
pelo qual ini ci ar as ges tões para a apro va ção da re for-
ma, além de ter as vir tu des que já men ci o nei, ins cre-
ve-se den tro do ideá rio do par ti do que hoje se en con-
tra no Po der. Pois a se gun da leva de pro pos tas de re -
for ma tri bu tá ria sur gi da nos úl ti mos doze anos, tal
qual des cre vi no co me ço des te dis cur so, e na qual a
emen da aglu ti na ti va se en qua dra, tem como ca rac te-
rís ti ca fun da men tal a pre o cu pa ção com o es ta be le ci-
men to de im pos tos não-re gres si vos, de ma i or jus ti ça
fis cal e so ci al, mes mo que à cus ta de al gu ma per da
no item sim pli fi ca ção do sis te ma.

Era o que ti nha a di zer.
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 Se na dor João Ri -
be i ro, do Par ti do da Fren te Li be ral, do Esta do do To-
can tins.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não sei se é re gi men tal,
mas gos ta ria de, an tes de ini ci ar o meu dis cur so, re -
gis trar a pre sen ça do De pu ta do Esta du al do To can-
tins, Fa bi on Go mes, do PFL, que está em vi si ta a Bra -
sí lia e en con tra-se na tri bu na do Se na do Fe de ral. É,
para nós, uma ale gria re ce bê-lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum prin do
o com pro mis so as su mi do des ta tri bu na, vol to a abor dar
o as sun to ge ra ção de em pre go e ren da, tra zen do ao
co nhe ci men to dos meus pa res o gran de exem plo que o
Esta do do To can tins dá à Na ção bra si le i ra de como se
faz po lí ti ca com pe ten te, que gera re sul ta do de gran de
efe ti vi da de e de ma ni fes to im pac to so ci al.

O Esta do do To can tins tem se an te ci pa do aos
di tos Esta dos mais de sen vol vi dos da Fe de ra ção em
re la ção a mu i tas ini ci a ti vas go ver na men ta is, prin ci-
pal men te no que toca à ques tão da ge ra ção de em -
pre go e ren da, fa zen do de seus pro gra mas efe ti vas
opor tu ni da des para o de sen vol vi men to so ci o e co nô-
mi co, de que re cla ma a sua po pu la ção.

Nos dias atu a is é a Uni da de Fe de ra ti va que,
pro por ci o nal men te, mais in ves te na pro te ção e pro-
mo ção dos seus jo vens ci da dãos. Isso fica com pro va-
do quan do se soma o nú me ro de be ne fi ciá ri os di re tos
dos pro gra mas Bol sa-Ci da dã e Pi o ne i ros Mi rins, que,
jun tos, al can çam a mar ca dos ses sen ta mil be ne fi ci a-
dos, o que cor res pon de a nada mais, nada me nos do
que 5% da nos sa po pu la ção.

Qu an do so ma mos os be ne fi ciá ri os in di re tos,
esse nú me ro mais do que se mul ti pli ca por três, sal -
tan do para a casa dos 200 mil ci da dãos, o que equi -
va le a 20% da po pu la ção to can ti nen se.

Mas não que ro tra tar de for ma tão ge né ri ca es sas
ini ci a ti vas do Go ver no do meu Esta do, por que é pre ci so
apre sen tá-las com um pou co mais de pro fun di da de.
Por tan to, vou abor dar mais de ta lha da men te aque le que 
é o mais im por tan te pro gra ma to can ti nen se vol ta do
para a ju ven tu de. Re fi ro-me ao pro gra ma Bol sa Ci da dã,
ins ti tu í do pelo Go ver no Esta du al, no ano pas sa do, e
que ago ra se re vi ta li za na ação de ter mi na da da com pe-
ten te for ça jo vem que co man da o Esta do do To can tins,
o nos so que ri do Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, apo i a do
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pelo seu di nâ mi co Se cre tá rio Esta du al da Ju ven tu de,
Ro gé rio Ra mos, que tem a res pon sa bi li da de de co or de-
nar a exe cu ção do pro gra ma nos 139 Mu ni cí pi os do
Esta do do To can tins.

Essa efe ti va par ce ria en tre o Esta do e os Mu ni cí-
pi os está es tru tu ra da de ma ne i ra que a ta re fa seja exe -
cu ta da sem so bre po si ções de fun ções, o que lhe con fe-
re ma i or ca pa ci da de de acer to e al can ce dos seus ob je-
ti vos. De um lado, está o Esta do, que fi nan cia in te gral-
men te cada bol sa con ce di da, e, do ou tro, o Mu ni cí pio,
que ofer ta, como con tra par ti da, as con di ções ide a is
para a exe cu ção do pro gra ma no seu ter ri tó rio.

Enquan to ao Esta do es tão re ser va das as ta re-
fas de ela bo rar ins tru men tos me to do ló gi cos nas di-
ver sas áre as de atu a ção – com vis tas a sub si di ar a
im ple men ta ção do pro gra ma e ca pa ci tar os cha ma-
dos ori en ta do res so ci a is, por meio de uma equi pe
mul ti dis ci pli nar, que uti li za me to do lo gia es pe cí fi ca
para tal – às pre fe i tu ras mu ni ci pa is con ve ni a das ca -
bem as res pon sa bi li da des re la ti vas à par te ope ra ci o-
nal do pro gra ma, como a pro mo ção do ca das tra men-
to dos par ti ci pan tes, o acom pa nha men to in te gral das
ati vi da des e a con ces são de ins ta la ções fí si cas para
a sua re a li za ção.

Hoje mes mo, nes ta ter ça-fe i ra, Sr. Pre si den te, no
Mu ni cí pio de Ara gua tins – que V. Exª co nhe ce tão bem
–, es tão sen do as si na dos ter mos de ade são ao pro gra-
ma com as pre fe i tu ras de 28 Mu ni cí pi os que com põem
o ex tre mo nor te do Esta do – o nos so que ri do Bico do
Pa pa ga io –, para dar iní cio à nova fase da ini ci a ti va go -
ver na men tal, a qual tem como ob je ti vo ge ral pro por ci o-
nar aos ci da dãos to can ti nen ses ca pa ci ta ção pro fis si o-
nal em áre as es pe cí fi cas, como nas de Edu ca ção, Sa ú-
de, Meio Ambi en te, Ci da da nia, Espor te e Cul tu ra, pos -
si bi li tan do-lhes ex pe riên ci as e prá ti cas, por in ter mé dio
da atu a ção di re ta na co mu ni da de.

Entre jo vens e adul tos be ne fi ci a dos, nada me -
nos que 3,5 mil ci da dãos se rão in se ri dos ou re in se ri-
dos no mer ca do de tra ba lho, de acor do com a ação à
qual es te jam li ga dos.

Mas os be ne fí ci os da Bol sa Ci da dã não pa ram
por aí, pois, além de des per tar o sen ti men to de so li-
da ri e da de, de pre ser va ção do bem pú bli co en tre seus 
be ne fi ciá ri os, pro mo ve efe ti va men te a ge ra ção de
ren da a par tir das duas Li nhas de Ação que ins ti tu iu.

Uma, a For ça Jo vem da Ci da de; e a ou tra, o
Agen te de Apo io à For ça Jo vem da Ci da de, que, jun -
tas, be ne fi ci an do mais de 18 mil jo vens to can ti nen-
ses, não são me ras ações as sis ten ci a lis tas.

A ação FORÇA JOVEM DA CIDADE, or ga ni za-
da so men te para jo vens com ida des en tre 15 e 18

anos in com ple tos, está fo ca da no in cen ti vo ao aces so
e à per ma nên cia dos be ne fi ciá ri os no sis te ma edu ca-
ci o nal lo cal. À con ces são da bol sa, no va lor de ses-
sen ta e seis re a is (R$66,00), é exi gi do do par ti ci pan te
que dis tri bua se ma nal men te as 20 ho ras/aula que
deve cum prir em ati vi da des de ca pa ci ta ção e atu a ção
nas áre as pri o ri tá ri as do Pro gra ma.

O jo vem deve atu ar nas es co las pú bli cas e bi bli-
o te cas; nas cam pa nhas e pos tos de sa ú de; na re ci-
cla gem e des ti na ção cor re ta e ade qua da do lixo, na
con ser va ção do pa tri mô nio pú bli co; jun to aos pro gra-
mas de be ne fí cio para a ter ce i ra ida de e para a co mu-
ni da de como um todo e nas ati vi da des de es por te e
cul tu ra em ge ral, como a mú si ca e tra di ções re gi o na-
is. Po de rão ain da au xi li ar no de sen vol vi men to de pro -
gra mas e pro je tos so ci a is im ple men ta dos pela pre fe i-
tu ra do Mu ni cí pio.

Na ação Agente de Apoio à Força Jovem da
CidadE, que se des ti na a pes so as de sem pre ga das
com ida des aci ma de 30 anos, tam bém é con ce di da
uma bol sa, ape nas num pa ta mar mais ele va do: são
se ten ta e dois re a is (R$72,00). Sua prin ci pal fi na li da-
de é pro por ci o nar àque les que a in te gram uma ca pa-
ci ta ção e opor tu ni da de de par ti ci pa ção ati va na co-
mu ni da de onde vive.

Se ma na a se ma na, os Agen tes de Apo io, como
são co nhe ci dos seus in te gran tes, de di cam 20 ho ras
de atu a ção jun to aos be ne fi ciá ri os da ação do Força
Jovem Da Cidade ou no apo io a ou tros pro gra mas e
pro je tos so ci a is, como o pro je to Pi o ne i ro Mi rim; o
Pro gra ma da Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til –
Peti, que é de sen vol vi do em par ce ria com o Go ver no
Fe de ral; os pro gra mas Vi ve i ro de Mu das e de Hor-
tas Co mu ni tá ri as, den tre mu i tos ou tros, so bre os
qua is pre ten do, opor tu na men te, tra zer seus re sul ta-
dos ao co nhe ci men to do Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen-
tan do aqui o Pro gra ma Bol sa Ci da dã como mo de lo e
ten do fri sa do, ao iní cio des te meu pro nun ci a men to,
que o mes mo se ini ci ou ain da na ges tão pas sa da,
cabe res sal tar, por fi nal, al guns as pec tos que con si-
de ro re le van tes quan to aos re sul ta dos que fo ram até
en tão ob ti dos.

Em doze me ses da im ple men ta ção do Pro gra-
ma, há de se cons ta tar uma re a li da de no Tocan tins.
Re a li da de esta que deve ser a de se ja da por to dos
nós aqui pre sen tes nes te ple ná rio para os de ma is
Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra.

Os nos sos jo vens to can ti nen ses que ade ri ram
ao Pro gra ma es tão sen do ab sor vi dos pelo mer ca do
de tra ba lho em suas ci da des. E isso vem ocor ren do
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por que as or ga ni za ções lo ca is, além de pas sa rem a
con tar com um tra ba lha dor mais bem-pre pa ra do para
as ta re fas do dia-a-dia, en con tram nes ses jo vens in di-
ví du os, re ple tos de cons ciên cia ci da dã, uma das mo -
der nas exi gên ci as do mun do do tra ba lho da atu a li da-
de, que quer um pro fis si o nal mais hu ma no e res pon-
sá vel e, por isso, mais pro du ti vo.

Ava li a ções re a li za das dão con ta de que, em
todo o Esta do, o Bol sa Ci da dã, no ano de 2002, pro -
mo veu gran des trans for ma ções para as co mu ni da des
lo ca is:

• re du zin do o ín di ce de vi o lên cia;
• fa zen do cres cer o ín di ce de ma trí cu la na rede

ofi ci al;
• ocu pan do po si ti va men te o tem po dos jo vens,

até en tão oci o sos;
• pos si bi li tan do a atu a ção de jo vens pro ta go-

nis tas para jun to às co mu ni da des em que vi -
vem;

• exer ci tan do a ne ces sá ria apren di za gem para
in gres so no pri me i ro em pre go; e

• ge ran do aque le que é o ob je ti vo de nos sa ba -
ta lha nes te Con gres so Na ci o nal: o for ta le ci-
men to da ren da fa mi li ar for ta le ci men to da
ren da fa mi li ar no pri me i ro mo men to e, logo a
se guir, a tão de se ja da ge ra ção de em pre go e
ren da.

Sr. Pre si den te, esse pro gra ma, por si só,
faz-me acre di tar que o Esta do do To can tins está no
ca mi nho cer to, pois, dan do va lor e pro mo ven do so-
ci al men te os nos sos jo vens e adul tos, es ta re mos
pro mo ven do a ver da de i ra trans for ma ção so ci al que
que rem e de se jam to dos os bra si le i ros.

Para en cer rar, não po de ria de i xar de lem brar o
de se jo ex pres so pelo en tão Go ver na dor Si que i ra
Cam pos, pai do Se na dor Edu ar do e nos so que ri do
ami go, em seu dis cur so de lan ça men to do Pro gra ma
Bol sa Ci da dã, de que esse se ria o “por tal para o pri -
me i ro em pre go”.

O de se jo do nos so mais ilus tre ci da dão está
sen do re a li za do com mu i to mais su ces so do que se
po de ria es pe rar na que le mo men to. É por isso que
con si de ro o Bol sa Ci da dã uma po lí ti ca de im pac to so -
ci al po si ti vo, por que trans for ma e muda a prá ti ca do
re la ci o na men to en tre o Esta do e o ci da dão, que não
mais re ce be be nes ses ou fa vo res, mas, sim, o dig no
apo io do Po der Pú bli co a que tem di re i to cons ti tu ci o-
nal, para o seu pró prio res ga te so ci al e de seus con -
ter râ ne os, fa zen do do povo to can ti nen se um exem plo
de ci da dãos ple nos de seus di re i tos e alvo da po lí ti ca
pú bli ca li vre do pen sa men to be ne me ren te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 Se na dor Edu ar do
Aze re do.

S Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, é com o de se jo de
ser vir bem a meu País que ocu po a tri bu na do ple ná-
rio des ta Casa Le gis la ti va, nes ta tar de.

No cur so da mi nha vida, con vi vi com ho mens
que sem pre cul ti va ram a mais alta e no bre tra di ção da 
po lí ti ca de Mi nas e do Bra sil. Tive a hon ra e o pri vi lé-
gio de acom pa nhar, des de cedo, mas de per to, a atu -
a ção dos sa u do sos Pre si den tes Jus ce li no Ku bits chek
e Tan cre do Ne ves, e do meu pai, Re na to Aze re do,
que foi di ri gen te dos an ti gos PSD e MDB mi ne i ros, e,
por seis man da tos, De pu ta do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pro ble-
mas que afli gem a po pu la ção bra si le i ra e os de sa fi os
que lhe cum pre trans por são va ri a dos não so men te
em nú me ro, mas tam bém em na tu re za. Se me fos se
so li ci ta do in di vi du a li zar um des ses pro ble mas, ele-
gen do-o como prin ci pal obs tá cu lo ao de sen vol vi men-
to eco nô mi co e so ci al bra si le i ro, eu di ria que é o enor -
me de se qui lí brio re gi o nal exis ten te em nos so País.
No tem que quem o diz é um ex-Go ver na dor de um
dos três Esta dos mais ri cos da Fe de ra ção, mas que
en ten de com cla re za as ne ces si da des das re giões
mais ca ren tes do País! 

A as si me tria acen tu a da en tre os ní ve is de de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, con si de ra da a sua 
dis tri bu i ção no ter ri tó rio bra si le i ro, é fa tor que re sul ta
em su bu ti li za ção dos re cur sos de que o Bra sil dis põe
para me lho rar a vida da po pu la ção – do pon to de vis ta
do in te ri or do País – e em su pe ru ti li za ção de re cur sos
com a mes ma fi na li da de, im pli can do em seu des gas-
te pre ma tu ro e em mau fun ci o na men to – do pon to de
vis ta das me tró po les mais po pu lo sas e mais ri cas.

Urge, por tan to, in du zir e va lo ri zar a re dis tri bu i-
ção da po pu la ção bra si le i ra em re la ção ao vas to ter ri-
tó rio que é nos so, usan do, para isso, o in cen ti vo da
ren da e das opor tu ni da des, que é o mes mo atra ti vo
que mo ti vou a con cen tra ção das pes so as em pou cas
ci da des gi gan tes cas e in cha das, num dos pro ces sos
de mi gra ção po pu la ci o nal do meio ru ral para o meio
ur ba no mais rá pi dos e mais in ten sos de que o mun do
teve no tí cia no de cor rer do Sé cu lo XX.

To dos os es tu dos que fo ram fe i tos, ten tan do ma -
pe ar os ní ve is de ren da e de qua li da de de vida, ou
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seja, de clas si fi car o ter ri tó rio na ci o nal de acor do com 
tais ní ve is, de mons tram o gran de abis mo que exis te
en tre as re giões mais po bres e as mais ri cas.

Foi num des ses es tu dos, re a li za do pelo IBGE e
pelo UNICEF, que me ins pi rei quan do Go ver na dor de
Mi nas – e aqui está o li vro Mu ni cí pi os Bra si le i ros –
Cri an ças e suas Con di ções de So bre vi vên cia –, para
pro por e re a li zar sig ni fi ca ti va re dis tri bu i ção de ICMS
en tre os Mu ni cí pi os mi ne i ros. A le gis la ção que deu
base a essa re dis tri bu i ção foi a Lei Esta du al nº
12.040, de 1995, cha ma da Lei Ro bin Hood, da qual
fa la rei um pou co, mais adi an te.

O mapa do ter ri tó rio bra si le i ro é ma ti za do por
três co res di fe ren tes, cada uma de las re pre sen tan do
uma fa i xa de Con di ção de So bre vi vên cia de Cri an ças
de 0 a 6 anos de Ida de, de acor do com o ín di ce cal cu-
la do em re la ção a cada Mu ni cí pio. O re sul ta do é o que 
es ta mos far tos de co nhe cer.

A fa i xa ver de, re pre sen ta ti va do pa ta mar su pe ri-
or de con di ções de so bre vi vên cia, es pa lha-se pe las
Ca pi ta is do País e, de ma ne i ra ge ral, pe las ci da des
das Re giões Su des te e Sul, pelo Dis tri to Fe de ral e por 
en cla ves iso la dos em to das as ou tras Re giões.

A fa i xa ama re la, re pre sen ta ti va do pa ta mar de
con di ções de so bre vi vên cia ime di a ta men te in fe ri or à
ver de, ou seja, in di ca ti va de um ní vel ain da ra zoá vel,
in ter me diá rio, co lo re en cla ves in te ri o ra nos mais ex-
ten sos do Su des te, do Sul e tam bém do Cen tro-Oes-
te, e ou tros da Re gião Nor te.

Fi nal men te, a fa i xa ver me lha, re pre sen ta ti va de
uma si tu a ção de so bre vi vên cia pre cá ria e ca ren te de
cri an ças, es pa lha-se por qua se todo o Nor te e Nor -
des te, e por en cla ves iso la dos nas de ma is Re giões,
com des ta que para o meu Esta do, onde co bre mais
de um ter ço – a re gião nor te e Je qui ti nho nha.

O que nos leva, Sr. Pre si den te, a ser um País tão 
de si gual no que se re fe re à dis tri bu i ção es pa ci al do
de sen vol vi men to e da po pu la ção?

Se fôs se mos fa zer uma in ves ti ga ção ri go ro sa
das ca u sas des se fe nô me no, te ría mos que re tro ce der
até o tem po do Bra sil Co lô nia, des de quan do a po pu-
la ção já se con cen tra va em pou cas ci da des, pró xi mas
ao li to ral, por con ta da eco no mia ex por ta do ra de bens 
pri má ri os para a Me tró po le, mas não é ne ces sá rio re -
cu ar tan to na His tó ria.

Na ver da de, pode-se di zer que a si tu a ção de de -
si gual da de re gi o nal, que her da mos e que nos afli ge
so bre ma ne i ra, na con fi gu ra ção em que hoje se nos
apre sen ta, foi pro vo ca da prin ci pal men te pela na tu re-
za da in dus tri a li za ção bra si le i ra no sé cu lo XX, em es -
pe ci al em sua se gun da me ta de, a qual se lo ca li zou

em tor no de al guns cen tros ur ba nos. Essa in dus tri a li-
za ção, so ma da à de pres são eco nô mi ca no cam po e
ao la ti fún dio de ba i xo ín di ce de pro du ti vi da de, atra iu
gen te do in te ri or, mi gran tes que par ti ram em bus ca de 
ren da e opor tu ni da des, no fe nô me no re co nhe ci do por 
êxo do ru ral.

Agra van do o rá pi do pro ces so de ur ba ni za ção
que o País so freu, com to dos os pro ble mas que lhes
são ine ren tes, está a omis são do Po der Pú bli co, que
qua se sem pre con cen trou seus in ves ti men tos e suas
po lí ti cas nos cen tros ur ba nos de ma i or ex pres são,
de i xan do o vas to in te ri or bra si le i ro e re giões pe ri fé ri-
cas re le ga das à pró pria sor te.

Re gis tre-se aqui que Jus ce li no Ku bits check en -
xer gou, com cla re za, a ne ces si da de de que o Bra sil
ca mi nhas se para o in te ri or. A sua meta de cons tru ção
de Bra sí lia teve como prin ci pal ob je ti vo não ape nas
mu dar a Ca pi tal de lo cal, mas de sen vol ver este vas to
ter ri tó rio bra si le i ro, re sul tan do na pu jan ça da re gião
do en tor no de Bra sí lia, de Go iás, do Mato Gros so e de 
To can tins, os no vos Esta dos bra si le i ros.

Por isso – e é esse o pon to fun da men tal –, urge
que o Po der Pú bli co re di re ci o ne in ves ti men tos e re-
cur sos pú bli cos para o in te ri or e para as re giões bra si-
le i ras mais po bres! Isso é do in te res se não so men te
des sas re giões, mas tam bém das re giões e ci da des
mais ri cas. Jun to com a mi gra ção des con tro la da, te -
mos um ci clo de mi sé ria, de ex clu são e de vi o lên cia a
que as me tró po les – e, cada vez mais, as ci da des mé -
di as – pa re cem es tar se con for man do, como se fos se
algo ine vi tá vel, qua se uma im po si ção do des ti no.

Mas que ro di zer que não é! É con jun tu ra que
pode ser re ver ti da por meio de or ga ni za ção e de es -
co lha das po lí ti cas pú bli cas ade qua das. É pa pel do
Esta do re a li zar esse ob je ti vo. Está lá, na Cons ti tu i ção
Fe de ral, no art. 3º, in ci so III, como um dos ob je ti vos
fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil: “er -
ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e re du zir as de -
si gual da des so ci a is e re gi o na is.”

Nes se par ti cu lar, uma con tri bu i ção que pos so
dar à bus ca de so lu ção para esse pro ble ma é a ex pe-
riên cia que tive no Go ver no de Mi nas, no que diz res -
pe i to à im ple men ta ção da lei que cri a mos, à qual fiz
re fe rên cia pou co an tes, a cha ma da Lei Mi nas por Mi -
nas, ca ri nho sa men te co nhe ci da por Lei Ro bin Hood.

Essa lei teve am plo êxi to na con se cu ção do seu
ob je ti vo prin ci pal, que foi o de re dis tri bu ir re cur sos pú -
bli cos es ta du a is em fa vor dos Mu ni cí pi os mais po-
bres.

Per gun to-me se algo aná lo go a isso não po de ria
ser re a li za do para o Bra sil in te i ro.
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A Lei Ro bin Hood – Lei Esta du al nº 12.040, de
1995, vi gen te des de 1996, em Mi nas Ge ra is – hoje
con so li da da na Lei nº 13.803, de 2000 – sur giu para
cum prir qua tro ob je ti vos bá si cos: pri me i ro, des cen tra-
li zar a dis tri bu i ção do ICMS; se gun do, in cen ti var a
apli ca ção de re cur sos em áre as de pri o ri da de so ci al;
ter ce i ro, in cen ti var a ele va ção das re ce i tas pró pri as
dos Mu ni cí pi os; e quar to – o ob je ti vo prin ci pal –, re du-
zir as di fe ren ças eco nô mi cas e so ci a is en tre os Mu ni-
cí pi os de Mi nas.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Le o nel Pa -
van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor Edu -
ar do Aze re do, cum pri men to V. Exª prin ci pal men te por
nos tra zer um as sun to re le van te, o qual, hoje, cer ta men-
te é pre o cu pa ção do Con gres so Na ci o nal, dos Pre fe i-
tos, dos Go ver na do res e, cla ro, do Pre si den te da Re pú-
bli ca, ten do em vis ta a exis tên cia de pro je tos so ci a is.
No bre Se na dor Edu ar do Aze re do, quan do Exª go ver-
nou Mi nas Ge ra is, o Bra sil in te i ro co nhe ceu os pro je tos
de sen vol vi dos na que le Esta do, o qual aten dia a to das
as áre as, prin ci pal men te aos ha bi tan tes de re giões
agrí co las no in te ri or do Esta do. Apro ve i to a opor tu ni da-
de, no bre Se na dor, para ci tar o Esta do de San ta Ca ta ri-
na que, mes mo con tan do com alto ín di ce na qua li da de
de vida, so fre bas tan te em fun ção da fal ta de uma po lí ti-
ca pú bli ca vol ta da para a cri an ça, para o ado les cen te e
para os agri cul to res. A fal ta des ses in ves ti men tos con-
cor re para o êxo do do ho mem do cam po para os cen -
tros ur ba nos, cri an do cin tu rões de po bre za, com pos tos
por pes so as que só têm co nhe ci men to agrí co la. Des sa
for ma, não con se guem ou tro tipo de em pre go, e caem
na mar gi na li da de. Fal tam in ves ti men tos por par te dos
Esta dos e da União na agri cul tu ra fa mi li ar, mas é im por-
tan te que haja in ves ti men to nos jo vens. Hoje, os fi lhos
dos agri cul to res es tão de i xan do o in te ri or – cre io que
até ilu di dos pela mí dia, que mos tra ci da des com qua li-
da de de vida, com pra i as e in dús tri as – à pro cu ra de ci -
da des ma i o res. É pre ci so que haja in ves ti men to na cul -
tu ra, no la zer, para in cen ti var e re con du zir es ses jo vens
ao tra ba lho e à sua pró pria cul tu ra. Em San ta Ca ta ri na,
o Go ver na dor, Luiz Hen ri que da Sil ve i ra, cri ou um pro je-
to de des cen tra li za ção do seu Go ver no, cri an do 29 sub -
go ver na do ri as re gi o na is, sen do co man da das por ge-
ren tes ti tu la res e ad jun tos, fa zen do com que o Go ver no
es te ja mais per to dos mo ra do res do in te ri or do Esta do.
Essas re gi o na is, apro va das por una ni mi da de pela
Assem bléia Le gis la ti va, vão fa zer com que o Esta do
pra ti que uma po lí ti ca pú bli ca mais pró xi ma do agri cul tor,
im pe din do, as sim, o êxo do ru ral. Qu e ro ape nas cum pri-
men tá-lo pelo pro nun ci a men to que faz. Fiz ques tão
des se apar te para de i xar re gis tra do que, em San ta Ca -

ta ri na, exis te um pro je to ino va dor que cer ta men te po -
de rá ser vir de exem plo para todo o Bra sil.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Le o nel Pa van. O exem plo de 
San ta Ca ta ri na é im por tan te no que diz res pe i to à
des cen tra li za ção.

Con ti nuo in sis tin do que a ori gem dos pro ble mas
bra si le i ros está na má dis tri bu i ção po pu la ci o nal. Se ti -
vés se mos, nes te País tão for te, tão pu jan te, uma po -
pu la ção dis tri bu í da de ma ne i ra mais ade qua da, se gu-
ra men te os pro ble mas se ri am me no res. E, para isso,
pre ci sa mos in cen ti var os Mu ni cí pi os po bres e os pe -
que nos.

Sr. Pre si den te, nes te pro je to de re dis tri bu i ção,
além de uma quo ta mí ni ma para os Mu ni cí pi os, de
modo que ne nhum de les fi cas sem sem re cur sos, de fi ni-
mos 10 cri té ri os para a dis tri bu i ção da quo ta-par te do
ICMS, cri té ri os con cre ti za dos por fór mu las de cál cu lo,
al gu mas ve zes um pou co com ple xas. Por isso, não as
des cre ve rei aqui. Ape nas as ci ta rei: área ge o grá fi ca; po -
pu la ção dos Mu ni cí pi os; po pu la ção dos 50 Mu ni cí pi os
mais po pu lo sos; cri té ri os de re le vân cia so ci al, como in -
ves ti men to em edu ca ção; área cul ti va da; pre ser va ção
do pa tri mô nio cul tu ral; pre ser va ção do meio am bi en te,
in clu í da áre as ver des e des ti na ção fi nal do lixo e es go to;
gas tos com sa ú de e Pro gra ma Sa ú de da Fa mí lia e re -
ce i ta pró pria, que tam bém é uma ma ne i ra de in cen ti var
os Mu ni cí pi os a al can ça rem ma i or au to no mia fis cal.

Dou ape nas o exem plo de um des ses cri té ri os
para ilus trar o fun ci o na men to da Lei: o item edu ca ção.
Nes se que si to de alta re le vân cia so ci al, o Mu ni cí pio
re ce be rá tan to mais re cur sos quan to ma i or for o nú -
me ro de alu nos ma tri cu la dos em sua rede de en si no
em re la ção à ca pa ci da de mí ni ma de aten di men to que 
tem o Mu ni cí pio.

Cum pre di zer, tam bém, que a im plan ta ção dos
no vos cri té ri os para a re dis tri bu i ção do ICMS foi gra -
du al. Assim, os Mu ni cí pi os vão-se adap tan do, tam-
bém gra du al men te, à nova con fi gu ra ção de re ce i tas
dis po ní ve is.

Para não me es ten der mais na des cri ção da Lei, 
di rei, Sr. Pre si den te, ape nas, que seus re sul ta dos têm 
sido am pla men te sa tis fa tó ri os. A Lei Ro bin Hood, ou
Mi nas por Mi nas – que é o seu ou tro nome –: a Mi nas
mais for te, aju dan do a Mi nas mais ca ren te, teve o efe -
i to de au men tar subs tan ci al men te os re cur sos dis po-
ní ve is de mu i tos Mu ni cí pi os mais po bres, prin ci pal-
men te os lo ca li za dos nas re giões mais ca ren tes do
Esta do, como o Vale do Je qui ti nho nha e o Vale do
Mu cu ri, como é o caso de Itin ga, por exem plo, ci da de
re cen te men te vi si ta da pelo ex-Pre si den te Fer nan do
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Hen ri que. Itin ga re ce bia R$400 por mês, de ICMS;
hoje, re ce be R$40 mil. Pode não ser ne nhu ma ma ra-
vi lha, mas é um va lor subs tan ci al. Isso acon te ceu
com to dos os Mu ni cí pi os. É per ma nen te. Não é con -
vê nio que de pen de de as si na tu ra de Go ver na dor. É
dis tri bu i ção de re ce i ta do ICMS fe i ta a fa vor dos Mu ni-
cí pi os me no res e mais po bres.

O Sr. Ael ton Fre i tas (Blo co/PL – MG) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ael ton Fre i tas.

O Sr. Ael ton Fre i tas (Blo co/PL – MG) – Des cul-
pe-me in ter rom pê-lo, mas aqui es tou ou vin do o pro nun-
ci a men to de V. Exª e re lem bran do, in clu si ve por ha ver
tido a opor tu ni da de de ser Pre fe i to quan do V. Exª era
Go ver na dor do Esta do de Mi nas Ge ra is. Mi nas. Àque la
épo ca, nos so Esta do ti nha mais de 700 Mu ni cí pi os. E,
com o tra ba lho de sen vol vi do por V. Exª, que, apa ren te-
men te, sa cri fi cou 100 Mu ni cí pi os, be ne fi ci ou mais de
650. Hoje, o nos so Esta do tem 853 Mu ni cí pi os e pra ti ca-
men te 700 ain da so bre vi vem gra ças a es ses cri té ri os e
à essa Lei Ro bin Hood. Pa ra be ni zo-o pelo seu dis cur so
e lhe acon se lho a di vul gar esse exem plo para o Bra sil.
E, va mos jun tos, como Se na do res por Mi nas Ge ra is, fa -
zer com que mu i tos ou tros Mu ni cí pi os que não ti ve ram
ain da a opor tu ni da de de con ti nu a rem so bre vi ven do gra -
ças à ini ci a ti va de V. Exª, pos sam tam bém vir a usu fru ir
des ses be ne fí ci os. Foi mu i to bom re lem brar isso. Pa ra-
béns a V. Exª. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mu i to obri ga do Se na dor Ael ton Fre i tas. V. Exª como
Pre fe i to da ci da de Itu ra ma, em Mi nas, sabe mu i to
bem da im por tân cia que esse pro je to teve e que tem
para os Mu ni cí pi os até hoje. 

Vale res sal tar tam bém que a per da que os Mu ni cí-
pi os mais ri cos ti ve ram com a re dis tri bu i ção foi mí ni ma,
in clu si ve por que a ge ra ção de re ce i ta pró pria – um dos
10 cri té ri os men ci o na dos – pos si bi li ta-lhes re por e até
su pe rar even tu a is per das. E, em al gum cri té ri os, como o 
da des ti na ção do lixo, gran des ci da des ti ve ram os seus
in ves ti men tos res sar ci dos pe los re cur sos com par ti lha-
dos. Os que mais per de ram não ti ve ram di mi nu i ção su -
pe ri or a 10%, o que jus ti fi ca o lema: pou quís si mo de
pou cos re pre sen ta mu i tís si mo para mu i tos.

Em con se qüên cia dos re sul ta dos re dis tri bu ti vos
em fa vor da po pu la ção das re giões mais ca ren tes de
Mi nas, eu tive a sa tis fa ção de ver os es for ços do Go -
ver no re co nhe ci dos in ter na ci o nal men te, me di an te a
con ces são do prê mio Cri an ça e Paz, da Uni cef, em
1996, tal vez um dos mo men tos mais gra ti fi can tes que 
tive em toda a mi nha vida pú bli ca.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor Edu ar-
do Aze re do, que ro pa ra be ni zá-lo pela opor tu ni da de do
dis cur so e pelo belo tra ba lho que fez em Mi nas Ge ra is,
à épo ca em que eu era vice-Go ver na dor. De po is, por
um pe río do, fui Go ver na dor do Esta do da Ba hia. Sen-
ti-me hon ra do em tê-lo como Co le ga na que la oca sião,
in clu si ve o re ce be mos na Ba hia. Mas que ro di zer que a
Lei Ro bin Hood fru ti fi cou e deu exem plos. A Ba hia, in-
clu si ve, se cal cou nela para uma mo di fi ca ção que fez
jus ti ça aos Mu ni cí pi os me no res e mais po bres do nos so
Esta do. No en tan to, Se na dor Edu ar do Aze re do, te mos
que fa zer um pou co mais ain da. A dis tri bu i ção hoje exis -
ten te e fi xa da pela Cons ti tu i ção: ape nas 25% – des ti na-
do para o ICMS – é o per cen tu al que po de re mos mu dar
por in ter mé dio de uma le gis la ção, como aque la cri a da
por V.Exª, ain da não sa tis faz as ne ces si da des de re dis-
tri bu i ção de ren da, cri an do dis tor ções in crí ve is – al guns
Mu ni cí pi os com ren da per ca pi ta tri bu tá ria de R$2 mil;
ou tros, de R$200,00, com uma po pu la ção mu i to ma i or.
Então, acre di to que seja ne ces sá ria – in clu si ve já me
de bru cei so bre esse as sun to – uma PEC com que pos -
sa mos mo di fi car a Cons ti tu i ção, para que não 25%,
mas, pelo me nos, 50% do ICMS seja dis tri bu í do fora do
va lor agre ga do e por cri té ri os po pu la ci o na is e in ver sa-
men te pro por ci o na is à ri que za ou à po bre za do Mu ni cí-
pio. Acre di to que, a par tir daí, po de re mos fa zer um pou -
co mais do que V. Exª de se ja, que é in cen ti var o de sen-
vol vi men to dos me no res Mu ni cí pi os, não digo nem para 
re ver ter o flu xo mi gra tó rio, mas para, pelo me nos, man -
ter a po pu la ção do in te ri or lá fi xa da, vi ven do de for ma
dig na, e para que não haja flu xo mi gra tó rio das pe que-
nas para as gran des e mé di as ci da des, ca u san do to dos
os pro ble mas que co nhe ce mos de vi o lên cia, de sor de-
na men to ur ba no, etc. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pela
opor tu ni da de do pro nun ci a men to. Espe ro que pos sa-
mos nos in cor po rar numa luta para mo di fi car a pró pria
Cons ti tu i ção bra si le i ra, dan do mais opor tu ni da des aos
Mu ni cí pi os mais ca ren tes e mais po bres de nos so País.
Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Se na dor Cé sar Bor ges, eu é que agra de ço a ma ni fes-
ta ção de V. Exª, que pode, des de já, con tar com a mi -
nha so li da ri e da de. Não te nho dú vi da de que esse é o
ca mi nho para se ata car a ori gem dos pro ble mas bra -
si le i ros. Dis cu ti mos mu i to a de si gual da de, mas te mos
de dar con di ções às pe que nas ci da des para que me -
lho rem a qua li da de de vida de sua po pu la ção. Na tu-
ral men te, isso acon te cen do, ha ve rá di mi nu i ção da mi -
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gra ção, da pres são so bre as gran des ci da des, do
aten di men to à sa ú de. É sem pre cri ti ca da a pre sen ça
das am bu lân ci as nas es tra das. Mas as am bu lân ci as
têm que es tar nas es tra das, pois o aten di men to à sa ú-
de está so men te na gran de ci da de. Tem, en tão, que
ha ver aten di men to à sa ú de nas pe que nas e nas mé -
di as ci da des; o mes mo deve ocor rer com a edu ca ção,
até mes mo com o en si no su pe ri or, que tem avan ça do
hoje nas ci da des mé di as do Bra sil.

Essa pro pos ta de re dis tri bu i ção mais in ten si va do
ICMS pa re ce-me mu i to ade qua da. Da mes ma ma ne i ra,
a ques tão que pre ten do abor dar num pro je to que vou
apre sen tar ao Se na do, e que já está em ela bo ra ção,
so bre o Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, a fim de 
que nele in clu a mos tam bém ou tros cri té ri os que não
ape nas o atu al, cri té ri os pe los qua is quem in ves tir mais 
em edu ca ção re ce be rá uma pre mi a ção por isso; quem
cu i dar do meio am bi en te, quem o pre ser var, re ce be rá
uma pre mi a ção; e da mes ma ma ne i ra nas áre as da sa -
ú de, da agri cul tu ra e da cul tu ra em si.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar o meu dis cur so di -
zen do que há mu i tas fren tes a ata car ain da, fren tes si -
mul tâ ne as, para re du zir as pro fun das de si gual da des
re gi o na is bra si le i ras. To das es sas fren tes, em suas di -
ver sas mo da li da des, áre as de atu a ção, ti pos de po lí ti-
cas pú bli cas, re dun dam em au men tar o flu xo dos re -
cur sos pú bli cos para as re giões mais ca ren tes, cri an-
do in cen ti vos eco nô mi cos – prin ci pal men te eco nô mi-
cos – para que seus ha bi tan tes lá per ma ne çam, que é 
o que de se jam, em sua ma i o ria. É por fal ta de con di-
ções ade qua das de so bre vi vên cia e por fal ta de ser vi-
ços pú bli cos que pro por ci o nem bem-es tar e pers pec-
ti vas de cres ci men to pes so al que os mi gran tes saem
de seu tor rão na tal.

Alguns até me per gun ta vam, na épo ca da cam -
pa nha: mas o se nhor não foi Pre fe i to da Ca pi tal do
Esta do, Belo Ho ri zon te? Eu di zia: exa ta men te por
isso, por ter sido Pre fe i to da Ca pi tal, por ter nas ci do
em Belo Ho ri zon te, pude sen tir com cla re za que mu i-
tas das so lu ções dos pro ble mas das gran des ci da des
es tão nas pe que nas ci da des, no in te ri or do Esta do ou 
nas ci da des mé di as.

No Bra sil dos úl ti mos anos, já está ha ven do re -
ver são, ain da que tí mi da, do flu xo de in ves ti men tos
pú bli cos em fa vor das re giões mais atra sa das. Por ve -
zes, o de sen vol vi men to em di re ção ao in te ri or se dá
em ra zão da ini ci a ti va algo es pon tâ nea dos ca pi ta is
pri va dos. É o caso do rico in te ri or de São Pa u lo, cada
vez mais pu jan te em seu de sen vol vi men to. To da via, é
pa pel do Esta do apres sar esse pro ces so onde ele já
exis te, e dar con di ções para seu sur gi men to onde ain -
da não exis te.

É ne ces sá rio, por exem plo, di re ci o nar in ves ti men-
tos pú bli cos em in fra-es tru tu ra eco nô mi ca e ur ba na
para as re giões mais ca ren tes, in ves ti men tos sob res-
pon sa bi li da de dos Go ver nos es ta du a is e do Go ver no
Fe de ral. Em par ti cu lar, pre o cu pa-me o pés si mo es ta do
de con ser va ção de gran de par te da ma lha ro do viá ria
bra si le i ra, que é por onde es coa a pro du ção, que é por
onde che gam as co mo di da des da vida con tem po râ nea.
Nos so ma i or ban co de fo men to, o BNDES, por sua vez,
ain da que ti mi da men te, tem pro cu ra do des ti nar ma i or
par te de seus em prés ti mos para as re giões mais po-
bres, mas, ain da aqui, as boas in ten ções es bar ram no
fato con cre to de que a ma i or par te das em pre sas, prin -
ci pal men te as ex por ta do ras, com ca pa ci da de de cres -
cer e ge rar mais em pre gos, con cen tram-se nas re giões
mais de sen vol vi das. Daí a im por tân cia de se tra ba lhar,
por exem plo, com o mi cro cré di to, isto é, em prés ti mos a
pe que nas uni da des de pro du ção in di vi du a is ou fa mi li a-
res, prá ti ca que tan tos bons fru tos tem dado em tan tas
re giões ca ren tes mun do afo ra. Não sei se o BNDES se -
ria a agên cia ade qua da para isso, ou se pre ci sa ría mos
de ou tra, es pe cí fi ca, mas vejo com a ma i or sim pa tia o
mi cro cré di to.

Pen so, con tu do, que au men tar os re cur sos das
re giões mais po bres por meio da mu dan ça de cri té rio
na dis tri bu i ção das re ce i tas com im pos tos é mais sim -
ples, mais ime di a to, tal vez mais efi caz, sem pre ju í zo
das de ma is ações de Esta do que aca bei de co men tar.
Tem a van ta gem de per mi tir que o pró prio Mu ni cí pio
ad mi nis tre os re cur sos que im pul si o na rão seu de sen-
vol vi men to. E ain da a de per mi tir que ele ra ci o na li ze e
tor ne mais efi caz o gas to pú bli co.

Sr. Pre si den te, abra ço a idéia, que que ro de sen-
vol ver e es mi u çar em mi nha atu a ção como Se na dor,
de pro por em pro je to apro pri a do a re dis tri bu i ção do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, me di an te cri -
té ri os ins pi ra dos na Lei Ro bin Hood de Mi nas Ge ra is.
Cer ta men te te ría mos de ver as es pe ci fi ci da des dos
Mu ni cí pi os bra si le i ros, o que exi ge es tu do e, no fi nal
do pro ces so, bom sen so. Mas a idéia é essa. 

Se em Mi nas Ge ra is – e nos de ma is Esta dos
bra si le i ros, sal vo na que les que têm ado ta do me ca nis-
mos se me lhan tes aos da Ro bin Hood – o cri té rio que
pre si de a dis tri bu i ção da cota-par te do ICMS é o VAF,
Va lor Adi ci o na do Fis cal, no Bra sil, em re la ção ao Fun -
do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os, o cri té rio é o da
po pu la ção re si den te. Isso pode ser me lho ra do, pode
ser aper fe i ço a do, pode ser mu da do em fa vor de ou-
tros cri té ri os que re sul tem em mais re cur sos para os
Mu ni cí pi os mais po bres e que es ti mu lem o de sen vol-
vi men to e a au to no mia mu ni ci pal. Tudo fe i to com a
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pre o cu pa ção, que ti ve mos em Mi nas, de ga ran tir a to -
dos uma cota mí ni ma.

Essa, en tão, como anun ci ei no co me ço des te
dis cur so, é a pri me i ra con tri bu i ção, no Se na do Fe de-
ral, que que ro dar ao País, na qua li da de de ho mem
pú bli co que, até o mo men to, só ha via ocu pa do car gos
e fun ções exe cu ti vas. É con tri bu i ção nas ci da da ex pe-
riên cia que acu mu lei quan do me vi na con tin gên cia
de ter de fa zer fun ci o nar a ad mi nis tra ção pú bli ca do
Esta do de Mi nas Ge ra is.

No mais, que ro di zer às Srªs e aos Srs. Se na do-
res que nu tro a mais alta ex pec ta ti va em re la ção à
con vi vên cia cor di al, ci vi li za da e pro du ti va com V.
Exªs, no âm bi to des te re le van te foro de dis cus são dos 
pro ble mas na ci o na is e ba lu ar te da de fe sa in tran si-
gen te dos in te res ses da Na ção, que é o Se na do Fe -
de ral.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ape nas para ba li zar o tem po do ora dor, co mu-
ni co a S. Exª que já se pas sa ram 8 mi nu tos de seu
pra zo e peço a co la bo ra ção do apar te an te.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Edu ar do Aze re do, di an te da ad ver tên cia do Pre -
si den te, que ro ape nas di zer da mi nha sa tis fa ção por
vê-lo na tri bu na do Se na do de fen den do uma tese das
mais res pe i tá ve is, que é a da re dis tri bu i ção, com mais
jus ti ça, do Fun do de Parti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Para 
isso, V. Exª traz à con si de ra ção des ta Casa o que
acon te ceu no seu Esta do, Mi nas Ge ra is, e que ter mi-
nou acon te cen do na Ba hia, con for me de po i men to do
Se na dor Cé sar Bor ges, e no Rio Gran de do Nor te tam -
bém: essa ple to ra de leis que to ma ram o nome de “leis
Ro bin Hood”. Mas a de V. Exª foi da que las que me re ce-
ram uma ma i or di vul ga ção, pela abran gên cia, pe los
cri té ri os, daí por que me con gra tu lo com V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, mu i to obri ga do pela
par ti ci pa ção e pe las pa la vras de V. Exª nes te apar te.

Ain da on tem, fui a uma ci da de mé dia de Mi nas
Ge ra is, Pa tro cí nio, na re gião no ro es te, que o Se na dor
Ael ton Fre i tas co nhe ce bem. E com que pra zer vi lá
ins ta la do um novo fri go rí fi co de su í nos, com 550 em -
pre ga dos, o ma i or pa ga dor de im pos tos da ci da de.
Pro je tos como esse po di am ser ins ta la dos nor mal-
men te em gran des ci da des, mas fo ram para o in te ri or
e ali es tão fi xan do uma nova re gião, uma nova qua li-

da de de vida, sem a ne ces si da de da su per lo ta ção
que tan to pre ju di ca o País.

Va mos jun tos, Se na dor Ga ri bal di. Esse é um ca -
mi nho de so lu ções de fi ni ti vas para o Bra sil, é um ca -
mi nho ob je ti vo para dar mos mais re cur sos para que
os Mu ni cí pi os me no res pos sam ofe re cer me lhor qua -
li da de de vida à sua po pu la ção.

Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni da de.
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, como Lí der, ao no bre Se -
na dor Jef fer son Pé res, por cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to
Inter no.

Antes, po rém, per mi ta-me, no bre Lí der, pror ro-
gar a Hora do Expe di en te para ou vir V. Exª e de ma is
Lí de res ins cri tos, além dos Se na do res que se ins cre-
ve ram para co mu ni ca ção ina diá vel.

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, em nome do PDT, que ro con gra tu-
lar-me com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca pela de -
ci são de fi xar o va lor do sa lá rio mí ni mo em R$240,00 e
de an te ci par a data de sua vi gên cia em 30 dias.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va não aca -
tou a ex ces si va pru dên cia da equi pe eco nô mi ca, que
de fen dia o va lor de R$234,00, mas tam bém não co -
me teu a im pru dên cia de dar um va lor aci ma do su por-
tá vel, uma vez que o au men to do sa lá rio mí ni mo hoje, 
além da in fla ção, agra va o dé fi cit da Pre vi dên cia e
pode que brar inú me ras pe que nas Pre fe i tu ras pelo
Bra sil afo ra.

É ver da de que não de i xa de ser irô ni co, Sr. Pre -
si den te, que a data te nha pas sa do de 1º de maio para
1º de abril, do Dia do Tra ba lha dor para o dia da men ti-
ra, pois to dos sa be mos que é uma men ti ra que o sa lá-
rio mí ni mo aten da as ne ces si da des bá si cas do tra ba-
lha dor. Mas só po de re mos aca bar com essa pa tra nha
ofi ci al, Sr. Pre si den te, quan do des fi zer mos a ar ma di-
lha a que fi cou pre so o sa lá rio mí ni mo, com sua vin cu-
la ção aos be ne fí ci os da Pre vi dên cia. Cre io que, se
essa des vin cu la ção não for fe i ta, não ha ve rá pos si bi li-
da de de o Pre si den te da Re pú bli ca, ao fi nal de seu
man da to, de cre tar um sa lá rio mí ni mo de va lor em tor -
no de US$100, por que isso é fi nan ce i ra men te in su-
por tá vel pela Pre vi dên cia ge ral.

É ver da de tam bém, Sr. Pre si den te, que uma
des vin cu la ção sem re gras de i xa ria os se gu ra dos da
Pre vi dên cia ex pos tos a uma cons tan te ero são dos
seus be ne fí ci os. Se ria pre ci so es ta be le cer um me-
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ca nis mo de in de xa ção que ga ran tis se a es ses se gu-
ra dos o seu po der de com pra, ao lon go do tem po,
mas que per mi tis se ao Po der Pú bli co con ce der au-
men tos re a is de sa lá rio mí ni mo, ou seja, au men tos
além da in fla ção, para que, da qui a qua tro anos,
fos se pos sí vel che gar ao do bro do sa lá rio atu al ou
até um pou co mais. Assim, es ta ría mos che gan do
per to de um sa lá rio mi ni ma men te jus to para os tra-
ba lha do res bra si le i ros.

Du vi do que al guém me de mons tre ser pos sí vel,
sem essa des vin cu la ção, o Pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, um tra ba lha dor, com toda a
sua tra je tó ria de vida e com toda a sua boa von ta de,
al can çar esse va lor para o sa lá rio mí ni mo. Ima gi no
como é di fí cil para um Pre si den te com essa ori gem,
com essa tra je tó ria, a an gús tia de não po der dar, re al-
men te, um sa lá rio con dig no aos nos sos tra ba lha do-
res. Mas, se não for des fe i ta essa ar ma di lha da vin cu-
la ção, sem dú vi da, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, ao fi nal de seu man da to, so fre rá a frus tra ção de
man ter o sa lá rio mí ni mo em va lor pró xi mo ao do atu -
al, ou seja, ab so lu ta men te in ca paz de sa tis fa zer as
ne ces si da des mí ni mas do nos so tra ba lha dor.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son
Pé res, 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 à Se na do ra Ide li Sal vat ti.

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, na se ma na pas sa da, a Veja pu bli-
cou, na co lu na Ra dar, duas no tas que en vol vi am meu
nome. Di zi am que, numa car ta fu ri o sa, eu pro tes ta ra
con tra a Re ce i ta Fe de ral, de vi do a uma in ves ti ga ção
em cur so so bre um fis cal acu sa do de co brar pro pi na
de R$300 mil de uma em pre sa.

Com essa no tí cia ve i cu la da na que la re vis ta,
pro cu rei, ain da mais fu ri o sa, o Mi nis tro da Fa zen da e
o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral. O tex to da car ta era
o mo ti vo da mi nha in dig na ção, por que um pro ce di-
men to que con si de ro ab so lu ta men te in cons ti tu ci o nal,
ile gal e inad mis sí vel nos dias de hoje es ta va ocor ren-
do, ou seja, uma de nún cia anô ni ma, sem qual quer
pro va, foi aco lhi da, dan do en se jo a uma in ves ti ga ção
ofi ci o sa, não es ta be le ci da – como deve ser fe i to em
qual quer re par ti ção pú bli ca – por meio de uma co mis-
são de sin di cân cia, tor na da pú bli ca, com acu sa ção

cla ra, de fi ni ção do in ves ti ga dor, ciên cia do acu sa do e
di re i to de de fe sa.

Na úl ti ma sex ta-fe i ra, re ce bi a res pos ta do Se cre-
tá rio da Re ce i ta Fe de ral, que me en ca mi nhou um ofí cio
as si na do pelo Sr. José Mo a cir Fer re i ra Leão, Cor re ge-
dor-Ge ral da Re ce i ta Fe de ral. Tra ta-se de uma car ta
bas tan te ex ten sa, com a se guin te in for ma ção fi nal:

Cum pre ain da in for mar a V. Exª que não
hou ve ne nhu ma pe na li da de ad mi nis tra ti va, na
Re ce i ta Fe de ral, in fli gi da ao ser vi dor Edson
Ara ú jo, e tam pou co cons ta nos re gis tros da
Cor re ge do ria-Ge ral a aber tu ra de pro ce di men-
to dis ci pli nar con tra este ser vi dor.

Por tan to, a Cor re ge do ria dá o ates ta do de ido -
ne i da de ao ser vi dor. Entre tan to, nos pa rá gra fos an te-
ri o res da mes ma car ta, o Sr. José Mo a cir Fer re i ra
Leão con fes sa tudo que eu, in dig na da com o pro ce di-
men to, re la tei ao Mi nis tro.

No se gun do pa rá gra fo, S. Sª diz: “Foi en vi a da à
Cor re ge do ria-Ge ral pelo Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de-
ral, em 21/01/2003, de nún cia anô ni ma...”. Con fes sa,
por tan to, que a re ce beu. Mais à fren te, afir ma que a
in ves ti gou ofi ci o sa men te e a ar qui vou, por que o con -
tri bu in te, ou seja, a em pre sa so bre a qual ha via a de -
nún cia de pro pi na, “ten do sido ci en ti fi ca do pela Cor -
re ge do ria do teor da de nún cia e do nome do ser vi dor
de nun ci a do, dis se não se rem ver da de i ros os ter mos
nela con ti dos, ne gan do, pois, o fato”. Des sa for ma, S.
Sª ad mi te que efe tu ou a in ves ti ga ção ofi ci o sa, por que
pro cu rou a em pre sa e ques ti o nou-a so bre se a de-
nún cia era ver da de i ra ou não.

O Cor re ge dor-Ge ral foi no me a do pelo Go ver no
an te ri or para um man da to de três anos e deve cu i dar
dos pro ce di men tos dos fun ci o ná ri os da Re ce i ta. Mas
quem vai cu i dar dos atos ile ga is do Cor re ge dor-Ge ral,
que aco lhe de nún cia anô ni ma e faz in ves ti ga ção ofi ci-
o sa? Dou apo io e sus ten ta ção ao Go ver no e faço
todo o es for ço para que dê cer to, mas não se rei co ni-
ven te com esse tipo de pro ce di men to, co mum na épo -
ca da di ta du ra, que es pe rá va mos já ti ves se sido eli mi-
na do do País.

Por isso, va mos exi gir que, so bre o Cor re ge dor,
que te ria que cu i dar, não pos sam tam bém pa i rar dú vi-
das de pro ce di men tos ile ga is Des de o dia 21 de ja ne i-
ro até o ar qui va men to – no ofí cio, ele diz: “Di an te da
ne ga ti va do fato pelo con tri bu in te, de ter mi nei na data
de hoje o ar qui va men to” –, ou seja, du ran te mais de
40 dias isso fi cou cir cu lan do, va zan do para a im pren-
sa e lin chan do mo ral men te o ser vi dor, so bre o qual
não pa i ra va nada. Não hou ve nada, nun ca hou ve. São 
20 anos de ser vi ços idô ne os.
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Qu e ro re gis trar o fato por con si de rá-lo ab so lu ta-
men te re le van te. O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci tam bém
o en ten de como re le van te, e te nho cer te za de que o
Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral tam bém terá esse
mes mo po si ci o na men to. Qu e re mos que se jam to ma-
das pro vi dên ci as para que o ofi ci o so, o di ta to ri al,
aqui lo que não é con for me o que está re gis tra do na
Cons ti tu i ção des te País – que dá ga ran tia de in vi o la-
bi li da de da hon ra a cada uma das pes so as que nas -
cem, mo ram e vi vem nes te País, e não dá gua ri da ao
ano ni ma to – não seja con si de ra do, prin ci pal men te
por al guém que está no car go de Cor re ge dor, que é a
pes soa que tem que cu i dar para que tudo seja fe i to
cor re ta men te, le gal men te, den tro da Cons ti tu i ção.

Qu e ro que o Ple ná rio fi que ci en te dos pro ce di-
men tos. Não me pro nun ci ei na se ma na pas sa da, mas 
te nho a con vic ção de que o mo ti vo por que isso saiu
em uma re vis ta de cir cu la ção na ci o nal se deve a al -
guns pro ce di men tos que es ta mos to man do para bus -
car le van tar ques tões que in te res sam ao Bra sil, in te-
res sam à le ga li da de e às ques tões de so be ra nia do
nos so País, in clu si ve no com ba te ao cri me or ga ni za-
do. Por isso, te nho con vic ção de que va zou para a re -
vis ta Veja para me atin gir. Pena que te nha sido fe i to
na ile ga li da de e atin gin do a mo ral e a ido ne i da de de
um ser vi dor dos mais res pe i ta dos den tro da Re ce i ta
Fe de ral em San ta Ca ta ri na e no Bra sil.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be.
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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, a so ci e da de bra si le i ra re cla-
ma, pe sa da men te, da car ga tri bu tá ria, hoje uma das
ma i o res en tre to dos os pa í ses.

A car ga tri bu tá ria em nos so País, além de ser
pe sa da, é mal-ar re ca da da e mal-apli ca da. Uma par -
ce la gi gan tes ca dos re cur sos ar re ca da dos da con tri-
bu i ção do ci da dão é des ti na da a pa gar a dí vi da pú bli-
ca, e pra ti ca men te a ou tra me ta de é para cus te ar as
des pe sas de go ver no. A dí vi da pú bli ca exis te e foi
con tra í da pelo Bra sil e deve ser paga – de ve mos dis -
cu tir a for ma de pa gar. A ou tra par ce la des ti na da aos
gas tos pú bli cos me pre o cu pa, pois nos úl ti mos anos
ti ve mos avan ços sig ni fi ca ti vos nos me ca nis mos de
con tro le e uso do di nhe i ro pú bli co. No en tan to, te mos
que apri mo rar a ges tão do or ça men to pú bli co para ter 
efe ti vo con tro le so ci al na apli ca ção des ses re cur sos.

Ora, uma par te des sa ar re ca da ção de i xa de ser
re co lhi da, trans for ma-se em re nún cia fis cal e é des ti-

na da aos fun dos, como a Su dam – ago ra ADA, que
ama nhã deve vol tar a ser Su dam, de acor do com con -
ver sas que ti ve mos com o Mi nis tro Ciro Go mes e que
me de i xa ram bas tan te ani ma do. O Mi nis tro Ciro Go -
mes está com uma pro pos ta para a Su dam de fi nan ci-
ar os ar ran jos pro du ti vos lo ca is, a bi o di ver si da de da
Ama zô nia, o que é fun da men tal, uma ex pe riên cia que 
cons tru í mos ao lon go des ses anos. Os re cur sos da
Su dam são ori un dos de re nún cia fis cal. Su ge ri ao Mi -
nis tro que fos se fe i to o es tu do de al guns pro je tos
bem-su ce di dos na Ama zô nia.

Te nho da dos que mos tram que o Pro gra ma Pi lo-
to de Pro te ção das Flo res tas Tro pi ca is – PPG-7, fi-
nan ci a do pe los sete pa í ses mais ri cos do pla ne ta, co -
lo cou, a fun do per di do, nes ses úl ti mos oito anos,
US$180 mi lhões num gran de pro gra ma com vá ri os
pro je tos, vá ri as li nhas de ação. Entre es ses pro je tos
está o de for ta le ci men to das ins ti tu i ções am bi en ta is
da Ama zô nia e Se cre ta ri as Esta du a is de Meio Ambi -
en te, as po lí ci as am bi en ta is da Ama zô nia, os me ca-
nis mos to dos de fis ca li za ção e con tro le da bi o di ver si-
da de. E tam bém fi nan ci ou pro je tos eco nô mi cos, pe-
que nos pro je tos de mons tra ti vos de uso cor re to da bi -
o di ver si da de.

Ain da na se ma na pas sa da, vi mos pela Rede
Glo bo, no Esta do de Ron dô nia, uma de mons tra ção
cla ra do uso cor re to da bi o di ver si da de e do de sen vol-
vi men to da eco no mia lo cal, onde o Se brae, numa par -
ce ria com a co mu ni da de lo cal, no Mu ni cí pio de Ma -
cha di nho, mos trou a co mer ci a li za ção de con fec ções
fe i tas a par tir do lá tex, trans for ma do em cou ro ve ge-
tal. Uma ex pe riên cia mu i to bem-su ce di da que em pre-
ga, se não me en ga no, 70 fa mí li as.

Há pos si bi li da de de uma re ver são nes se mo de-
lo per ver so de de sen vol vi men to pen sa do para a Ama -
zô nia, des tru i dor do pa tri mô nio am bi en tal e, so bre tu-
do, con cen tra dor de ri que za, que am plia o fos so das
de si gual da des so ci a is.

O que su ge ri ao Mi nis tro é que se faça um le van-
ta men to dos re sul ta dos do im pac to pro vo ca do pe los
US$180 mi lhões apli ca dos pelo PPG-7 e pelo Go ver-
no Fe de ral, numa par ce ria – o Mi nis té rio do Meio
Ambi en te foi o co or de na dor do pro gra ma, e o exe cu-
tor fi nan ce i ro foi o Ban co Mun di al –, e, de ou tro lado,
fa zer um pa ra le lo com o R$1,4 bi lhão, apli ca do pela
Su dam, no mes mo pe río do, para que pos sa mos ana -
li sar os dois re sul ta dos. O que gos ta ria de sa ber con -
cre ta men te é em que foi apli ca do esse R$1,4 bi lhão
da Su dam, por que, no meu Esta do, não co nhe ço ne -
nhum pro je to – aqui está o Se na dor Pa pa léo Paes,
que é do meu Esta do, e o nos so Pre si den te José Sar -
ney – fi nan ci a do com o re sul ta do de re nún cia fis cal,
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ou seja, com a con tri bu i ção do ci da dão, que te nha ge -
ra do um úni co em pre go no Ama pá. Mas pos so ci tar,
pelo me nos, três ou qua tro pro je tos que ge ra ram em -
pre go, con tri bu í ram po si ti va men te para a eco no mia
do Esta do e, so bre tu do, apro fun da ram a cons ciên cia
am bi en tal do povo do Ama pá, fi nan ci a dos pelo Pro-
gra ma Pi lo to de Pro te ção das Flo res tas Tro pi ca is, que 
gas tou, em sete anos, US$180 mi lhões. Do ou tro
lado, exis te a Su dam, com US$1,4 bi lhão.

O Go ver no Lula é um go ver no que veio para fa -
zer mu dan ças. Há o en tu si as mo do Mi nis tro na di re-
ção das mu dan ças, mas te mos que co lo car o dedo
nes sa fe ri da bra va que se cha ma cor rup ção no nos so
País. Isso é uma tra gé dia na ci o nal e es ta mos sen do
cha ma dos a to mar me di das. Algu mas de las não pre -
ci sam de lei. Algu mas me di das são de mo der ni za ção
ge ren ci al, e isso não é di fí cil, por que te mos ins tru-
men tos efi ci en tes...

(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar 
a cam pa i nha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Já es tou en cer ran do, Sr. Pre si den te.

Te mos ins tru men tos efi ci en tes, com tec no lo gia,
e po de mos co lo car isso a ser vi ço do ci da dão. Fi ze-
mos essa ex pe riên cia no Ama pá. Quem qui ser tes tar
pode abrir, na Inter net a pá gi na www.ama pa.gov.br,
onde en con tra rá des de as re ce i tas diá ri as do go ver no
nas con tas ban cá ri as até os em pe nhos pra ti ca dos até
31 de de zem bro de 2002.

É essa pre o cu pa ção com o con tro le da con tri bu-
i ção do ci da dão que te mos de tra zer, dis cu tir, de ba ter
e trans for mar, apri mo ran do as leis já exis ten tes.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

João Alber to Sou za, V. Exª tem a pa la vra como Lí der
do PMDB.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
a Casa hoje tem ou tro João Alber to; no pas sa do, só ti -
nha um João Alber to, Se na dor. Ago ra, te nho a sa tis fa-
ção de ter um co le ga João Alber to, do Ama pá, ter ra
que o Pre si den te mu i to ve ne ra, às ve zes até co lo can-
do à fren te do Ma ra nhão.

Sr. Pre si den te, faço uso da pa la vra em fun ção
da so le ni da de re a li za da no dia 21 de mar ço, na Asso -
ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, quan do se en tre gou
o tí tu lo de Empre sá rio do Ano a Edil son Bal dez, con -
ce i tu a do en ge nhe i ro da mi nha ter ra, do ramo ho te le i-

ro e da cons tru ção ci vil. Com pa re ce ram à so le ni da de
o Go ver na dor do Esta do, De pu ta dos Fe de ra is e Esta -
du a is, pre fe i tos, de sem bar ga do res e o em pre sa ri a do
da mi nha ter ra.

Na que la opor tu ni da de, ou vi mos a pa la vra do Pre -
si den te da Asso ci a ção Co mer ci al do Ma ra nhão, Dr.
Luiz Car los Can ta nhe de, de Jú lio No ro nha, em pre sá rio
lo cal, e do ho me na ge a do, Dr. Edil son Bal dez.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re gis tro
esse acon te ci men to, so bre tu do em fun ção do Pro gra-
ma Fome Zero. Re cen te men te, fa lei nes te ple ná rio
so bre a cons ci en ti za ção do com ba te à fome. E, na-
que le even to, vi o em pre sa ri a do unir-se por essa ca u-
sa. O que pre si de a idéia ma i or do Pro gra ma, no meu
en ten der, é a cons ci en ti za ção do bra si le i ro. Fi quei fe -
liz ao ver que os em pre sá ri os da mi nha ter ra es tão se
cons ci en ti zan do de que tam bém têm de se en ga jar
no com ba te à fome.

O Pro gra ma Fome Zero dará cer to, as sim como
já ocor reu com ou tros pro gra mas. Hoje, pre ser va mos
a na tu re za, e há den tro de nós o sen ti do de de sen vol-
vi men to sus ten tá vel. Espe ro que o mes mo acon te ça
com a fome. Essa do en ça en dê mi ca no Bra sil será
com ba ti da com a nos sa von ta de e com a nos sa cons -
ci en ti za ção.

Era a co mu ni ca ção que eu gos ta ria de fa zer, Sr.
Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
 O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-

mos ago ra à co mu ni ca ções ina diá ve is. Nos sa Ordem
do Dia está um pou co atra sa da, mas a Mesa vai con -
ce der a pa la vra aos três Srs. Se na do res que se ins -
cre ve ram para co mu ni ca ções ina diá ve is.

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.

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.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, fiz uma sé rie
de con si de ra ções so bre a im por tân cia da ele va ção do
sa lá rio mí ni mo. De fen dia eu, como o faço há mu i to tem -
po, que o sa lá rio mí ni mo vol tas se a ter como data-base
o dia 1º de maio, e não o dia 1º de abril. Dis se da tri bu-
na que o Con gres so Na ci o nal, no de ba te so bre a peça
or ça men tá ria, no ano pas sa do, aca bou si na li zan do para
um sa lá rio mí ni mo em tor no de R$ 240,00.

Numa au diên cia que tive com o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va há dois me ses, Sua Exce lên cia
me dis se que, se de pen des se dele, o sa lá rio mí ni mo
se ria, pelo me nos, R$ 240,00, como si na li za do pelo
Con gres so. Mas Sua Exce lên cia gos ta ria que fos se
ain da ma i or. Cri a mos, en tão, a ex pec ta ti va que co-
men tei des ta tri bu na do Se na do da Re pú bli ca.
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Uso, nes te mo men to, a co mu ni ca ção ina diá vel,
Sr. Pre si den te, para di zer que, hoje, às 10h30min, o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va me li gou e fez
uma sé rie de con si de ra ções so bre a ques tão do mí ni-
mo. Em pri me i ro lu gar, dis se que os R$240,00 fo ram,
na ver da de, se la dos pelo pró prio Con gres so no mo -
men to em que vo tou a peça or ça men tá ria; que a sua
von ta de é de que, efe ti va men te, o va lor do sa lá rio mí -
ni mo seja do bra do du ran te o seu man da to; que vai
con tri bu ir com a sua base de apo io no mo men to do
de ba te do Orça men to, si na li zan do um sa lá rio mí ni mo
ma i or já a par tir do ano que vem. Men ci o nei ao Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca so bre a im por tân cia de
não co me ter o erro do pas sa do, re a jus tan do-se o sa -
lá rio mí ni mo em 1º de abril e fi can do a re vi são dos
pro ven tos dos apo sen ta dos para 1º de ju nho.

O Pre si den te pe diu que eu fi zes se con ta to com
os Mi nis tros da Fa zen da e da Pre vi dên cia So ci al vi -
san do as se gu rar que o re a jus te dos apo sen ta dos e
pen si o nis tas, ain da hoje to tal men te des vin cu la do do
sa lá rio mí ni mo, vol tas se a ser no dia 1º de maio, a de -
pen der de Sua Exce lên cia, com o mes mo per cen tu al
de re a jus te as se gu ra do ao mí ni mo.

Sr. Pre si den te, on tem, no de ba te que ti ve mos
na Casa, com a par ti ci pa ção de Lí de res de vá ri os
par ti dos, como os Se na do res Anto nio Car los Ma ga-
lhães e Arthur Vir gí lio, per ce be mos a von ta de de ela -
bo rar, no de ba te da me di da pro vi só ria que virá a esta
Casa, al ter na ti vas que con tem plem, den tro do pos sí-
vel, a ele va ção do sa lá rio mí ni mo para um pa ta mar
me lhor. Pre ten de mos prin ci pal men te que a data-base 
vol te ao dia 1º de maio, não per mi tin do que o apo sen-
ta do te nha um re a jus te me nor do que o dado ao sa lá-
rio mí ni mo.

His to ri ca men te, sem pre tra ba lhei com o GPDI,
não por que o INPC nes te ano fi cou em tor no de 20%,
en quan to GDPI está em tor no de 30%, mais pre ci sa-
men te 30,71%.

Por isso, Sr. Pre si den te, com as con si de ra ções
que fiz tam bém ao Se nhor Pre si den te, per ce be mos a
boa von ta de do Exe cu ti vo de ca mi nhar para que a
data-base vol te a ser 1º de maio, ga ran tin do-se aos
22 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas o mes mo
per cen tu al as se gu ra do ao sa lá rio mí ni mo; que eles
não per ce bam mais o re a jus te em ju nho, po den do
des fru tá-lo a par tir de 1º de maio. 

Faço essa co mu ni ca ção no sen ti do de apon tar
para a so ci e da de bra si le i ra a in ten ção des ta Casa, do
Con gres so Na ci o nal e do pró prio Exe cu ti vo de que o
re a jus te dos pro ven tos dos apo sen ta dos vol te a ocor -
rer no mês de maio, na mes ma pro por ção do re a jus te
do sa lá rio mí ni mo.

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) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van. V. Exª dis põe de
cin co mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na
para no va men te me re fe rir à BR-101. Antes, po rém,
gos ta ria de aqui ma ni fes tar a mi nha so li da ri e da de à
no bre Se na do ra de San ta Ca ta ri na, Ide li Sal vat ti. S.
Exª foi alvo de acu sa ções e in jú ri as, mas nós, que a
co nhe ce mos, sa be mos de sua con du ta e o quan to ela 
pre za o seu tra ba lho pú bli co e o seu com pro mis so pú -
bli co. So li da ri zo-me, por tan to, com a no bre Se na do ra
Ide li Sal vat ti.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje se
com ple tam 60 dias da vi si ta do Mi nis tro dos Trans por-
tes Ander son Ada u to a San ta Ca ta ri na. S. Exª es te ve
em nos so Esta do e teve opor tu ni da de de ve ri fi car as
con di ções do tre cho sul da BR-101 ao per cor rer gran -
de par te de sua ex ten são en tre Flo ri a nó po lis e Cri ci ú-
ma. Invo can do a po pu la ção dos mu ni cí pi os com pre-
en di dos no tre cho sul, fi ze mos uma gran de fes ta na
oca sião. Pre pa ra mos uma re cep ção dig na para o mi -
nis tro por que de po si ta mos to tal con fi an ça na ga ran tia
que nos deu de que até o dia 1º de abril iria, de fi ni ti va-
men te, anun ci ar as obras de du pli ca ção do tre cho em
ques tão. Per cor re mos de ôni bus o tre cho en tre Flo ri a-
nó po lis e Cri ci ú ma, e vá ri as ma ni fes ta ções ocor re ram
na que le tra je to, to das pa cí fi cas. Ma ni fes tan tes re lem-
bra ram, in fe liz men te, a per da de inú me ros pa ren tes e
ami gos e pe di ram ao Mi nis tro to tal aten ção e ur gên cia
na du pli ca ção do tre cho sul da BR-101, já que já ha via
tido iní cio a li ci ta ção, fal ta va ape nas abrir as car tas.

Hoje é dia 1º de abril, e não que re mos, de for ma
al gu ma, vin cu lar esta data ao não-cum pri men to da pro-
mes sa do Mi nis tro. S. Exª fez pro mes sas aos po lí ti cos,
em pre sá ri os e li de ran ças dos três Esta dos da Re gião
Sul do País – li de ran ças que hoje es tão re u ni das em
San ta Ca ta ri na e pro me tem ra di ca li zar em caso de pro-
te la ção, por par te do Mi nis té rio dos Trans por tes, do
anún cio da du pli ca ção do tre cho da BR-101.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as li de ran-
ças de San ta Ca ta ri na, Rio Gran de do Sul e Pa ra ná
vão ela bo rar um cro no gra ma para esse mo vi men to de
ra di ca li za ção. Há a pre vi são de blo que io da BR-101 no
tre cho en tre os mu ni cí pi os de Pa lho ça, na gran de Flo ri-
a nó po lis, e Osó rio, no Rio Gran de do Sul. A meta é fe-
char a BR-101 na pró xi ma se ma na se não for ob ti da
uma res pos ta po si ti va do Mi nis tro Ander son Ada u to.

05642 Qu ar ta-fe i ra  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    27ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Va mos con ver sar com o go ver na dor de San ta
Ca ta ri na. Aliás, é im por tan te que seja co lo ca do que o
go ver na dor de San ta Ca ta ri na tam bém está pre o cu-
pa do com essa si tu a ção, por que já hou ve inú me ras
pa ra li sa ções no go ver no pas sa do, in clu si ve com a
ame a ça de des tru i ção de uma pon te da BR-101 em
fun ção dos inú me ros aci den tes que ocor rem di a ri a-
men te.

Nós pre ten de mos, jun ta men te com o Go ver na-
dor Luiz Hen ri que da Sil ve i ra, for mar uma ca ra va na
de po lí ti cos, em pre sá ri os e lí de res re gi o na is para vir a 
Bra sí lia para uma au diên cia com o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va. É pre ci so que seja re sol vi do com
ur gên cia o im pas se cri a do pelo fato de o Mi nis tro
Ada u to não ter for ma li za do on tem a aber tu ra das car-
tas e o iní cio da obra. O pior é que, iro ni ca men te, isso
ocor reu às vés pe ras de um 1º de abril – a pro mes sa
do Mi nis tro de que até 1º de abril essa for ma li za ção
ocor re ria cha mou a aten ção de to dos, foi mo ti vo de
gar ga lha das, mas S. Exª dis se que nada de vía mos te -
mer, por que o iní cio da obra se ria anun ci a do an tes do
dia 1º. Infe liz men te não vi mos, em ne nhum ór gão de
im pren sa, em ne nhu ma co mu ni ca ção do mi nis té rio,
al gu ma de cla ra ção que vi es se ao en con tro dos de se-
jos do povo do sul de nos so que ri do País.

Qu e ro lem brar, Sr. Pre si den te, que os edi ta is fo -
ram lan ça dos em ju nho do ano pas sa do. Em se tem-
bro, o Tri bu nal de Con tas da União pa ra li sou a con -
cor rên cia, apon tan do su pos tas ir re gu la ri da des no
edi tal. Em de zem bro, po rém, o TCU, por seis vo tos a
dois, au to ri zou a aber tu ra das car tas, pra ti ca men te
ava li zan do todo o pro ces so li ci ta tó rio. As acu sa ções
de su per fa tu ra men to e ou tras ir re gu la ri da des ca í ram
por ter ra em fun ção de o pró prio Tri bu nal es tar ava li-
zan do essa obra.

É bom co lo car que as car tas po de ri am ter sido
aber tas em de zem bro, mas, pelo que sa be mos, a
equi pe de tran si ção pe diu ao ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so que fos se pror ro ga da a aber tu ra
das car tas para este ano, para ja ne i ro. Infe liz men te fo -
mos gol pe a dos e até ago ra nada acon te ceu.

Qu e ro de i xar re gis tra do nes ta Casa que, se por -
ven tu ra ocor rer al gu ma pa ra li sa ção, o Bra sil terá um
pre ju í zo enor me, prin ci pal men te as re giões do sul do
País. E essa pa ra li sa ção, pelo que te nho co nhe ci-
men to, está para ocor rer: a po pu la ção, os pes ca do-
res, os agri cul to res, as em pre sas de tu ris mo, as trans -
por ta do ras e as co mu ni da des em ge ral es tão co mu ni-
can do hoje que de ve rão ini ci ar uma pa ra li sa ção da
BR-101. É ine gá vel que isso oca si o na ria um pre ju í zo
enor me para o nos so País.

Espe ra mos que, para aca bar de fi ni ti va men te com 
essa no ve la, o Pre si den te se sen si bi li ze e cum pra o
que pro me teu em cam pa nha, ou seja, ini ci ar essa obra
no iní cio des te ano, o que até ago ra não ocor reu.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à ul ti ma ora do ra ins cri ta nes ta par te da ses -
são, a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, al gu mas de cla-
ra ções hoje pu bli ca das nos jor na is cha ma ram a nos -
sa aten ção. Essas de cla ra ções, atri bu í das a mem-
bros de nos so go ver no ou de nos so par ti do, te ri am
sido fe i tas em fun ção da vo ta ção, ama nhã, de uma
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal na Câ ma ra dos
De pu ta dos, pro pos ta que já pas sou por esta Casa. 

As de cla ra ções di zem o se guin te: “Fe cha-se o
cer co so bre re bel des”; “Abrem a por ta do par ti do
para quem vo tar con tra”; “Endu re cem o jogo com os 
ra di ca is”. Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que isso
deve ser al gu ma in ter pre ta ção jor na lís ti ca, até por -
que não es ta mos na épo ca da Inqui si ção, na épo ca
do Tri bu nal do San to Ofí cio – tri bu nal que, de san to,
nada ti nha.

O Se na dor Ge ral do Mes qui ta sabe que o San -
to Ofí cio exi lou até um sino – man da ram para o exí -
lio um sino! Em 1530, Mes tre Ro dri go fez um sino
mu i to in te res san te, um sino que en can ta va a ci da-
de, por que to ca va tre zen tas vo zes di fe ren tes. Um
dia, du ran te a ma dru ga da, o sino to cou su pos ta-
men te só. Pron to! Foi o su fi ci en te para exi la rem o
sino! É ver da de, um sino! 

Fe liz men te não es ta mos na épo ca da Inqui si-
ção, por que nes sa épo ca, de fato, os con fes so res, os
cha ma dos ad vo ga dos da dor, di zi am: que i me o que
es cre ve, ig no re o que sabe, não veja o que olhe e de -
po is peça a Deus que te dê, como pre sen te, o es que-
ci men to; es co lha o si lên cio.

Sr. Pre si den te, sei que al guns fi ze ram des sa
PEC que será vo ta da ama nhã algo ex tre ma men te re -
le van te, quan do, de fato, nem o era, bas ta aten tar mos
para as de cla ra ções de vá ri os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral em re la ção ao tema. 

Tam bém é im por tan te re lem brar mos como se
deu a vo ta ção des sa PEC. Não hou ve fe cha men to de
ques tão com re la ção à ma té ria. O Diá rio do Se na do
Fe de ral, do dia 10 de ju nho, re gis tra que o nos so que -
ri do Se na dor José Edu ar do Du tra, na con di ção de Lí -
der, diz: “O Blo co vota ‘sim’, li be ran do aque les que
são con trá ri os”. Não é à-toa que, dos sete Se na do res
do PT, qua tro não vo ta ram. Eu e o Se na dor La u ro
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Cam pos vo ta mos “não”. O Se na dor Tião Vi a na e o
Se na dor Ge ral do Cam pos se abs ti ve ram da vo ta ção.
Isso de mons tra que essa PEC não ti nha nada de tão
re le van te.

Se, in fe liz men te, ela pas sou a ser re le van te, por
atri bu í rem a sua apro va ção ou não à vi tó ria ou der ro ta
do Go ver no, ou em fun ção de ter mos as si na do a Car-
ta de Inten ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
apre sen tan do a PEC como ins tru men to fun da men tal
fa ci li ta dor da re gu la ção do se tor fi nan ce i ro, um pas so
ne ces sá rio para a pas sa gem da de se ja da lei que for -
ma li za rá a au to no mia ope ra ci o nal do Ban co Cen tral,
es pe ro que não seja esse o mo ti vo, Sr. Pre si den te.
Espe ro que tudo isso seja ape nas in ter pre ta ção da
im pren sa.

Não ha ve rá ne nhum pro ble ma em re la ção a
essa PEC, no Se na do. Va mos votá-la; a Ban ca da vo -
ta rá por una ni mi da de, até por que, com ca be ças a
prê mio, es co lhe mos lu tar por ca u sas mais no bres.

Esta Casa sabe – e eu já dis se aqui vá ri as ve zes
– que as de ci sões de Ban ca da são fun da men ta is, o
de ba te da fi de li da de é fun da men tal, mas eu digo, Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, que, em re la ção à au to no-
mia do Ban co Cen tral, só exis te uma pos si bi li da de de, 
na Ata do Se na do Fe de ral, não cons tar o meu voto
con trá rio: se o Go ver no não en ca mi nhar o pro je to,
por que, se o Go ver no en ca mi nhar o pro je to, o meu
voto será con trá rio, por uma ques tão de con vic ção
ide o ló gi ca e con cep ção pro gra má ti ca.

Então, es pe ro que es sas dis cus sões aqui le van-
ta das se jam sim ples men te in ter pre ta ções jor na lís ti-
cas de um de ba te que está sen do fe i to por al gu mas
Li de ran ças do Go ver no ou do PT.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor.Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003

Con cla ma aos go ver nos dos pa í ses
mem bros do Con se lho de Se gu ran ça das 
Na ções Uni das que con vo quem re u nião
de emer gên cia da que le or ga nis mo para
de ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer cum -
prir a Re so lu ção nº 1.441 de for ma pa cí fi-
ca e ces sar de ime di a to a in ter ven ção mi -
li tar no Ira que.

Nós, Se na do res da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil,

Imbuídos do de se jo de con tri bu ir para um mun -
do mais jus to e me nos con fli tu o so;

Conscientes da ne ces si da de de pro te ger e
aper fe i ço ar o sis te ma de se gu ran ça co le ti va ins ti tu í do
pela Car ta das Na ções Uni das, de fun da men tal im-
por tân cia para as se gu rar o equi lí brio en tre as na ções
e a paz no mun do;

Certos da efi ciên cia do mul ti la te ra lis mo e da ne -
go ci a ção di plo má ti ca para di ri mir con fli tos;

Preocupados com a sor te da po pu la ção ci vil ira -
qui a na, já mu i to cas ti ga da por 12 anos de em bar go
co mer ci al;

Enfatizando a ne ces si da de de que as par tes be -
li ge ran tes res pe i tem in te gral men te as Con ven ções
de Ge ne bra re la ti vas ao tra ta men to dig no dos pri si o-
ne i ros de guer ra e à pro te ção de ci vis em con fli tos ar -
ma dos;

Con si de ran do que a in ter ven ção mi li tar no Ira que,
fe i ta ao ar re pio do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções
Uni das, po de rá im pe dir a cri a ção das con di ções ne ces-
sá ri as para as se gu rar uma paz du ra dou ra na que le país
e o equi lí brio ge o po lí ti co no Ori en te Mé dio;

Constatando que a ma i or par te da po pu la ção do 
pla ne ta vem con de nan do, com ve e mên cia, a in ter-
ven ção mi li tar no Ira que;

Recordando que a Re so lu ção nº 1.441 não au -
to ri za o uso da for ça no Ira que;

Ressaltando, por ou tro lado, que o go ver no do
Ira que deve cum prir fiel e pron ta men te os ter mos da
Re so lu ção nº 1.441;

Reivindicando o pron to res ta be le ci men to do
pro gra ma “Pe tró leo por Co mi da” das Na ções Uni das,
dada à rá pi da de te ri o ra ção das con di ções de vida da
po pu la ção ira qui a na de vi do ao con fli to ar ma do e à
sus pen são das re mes sas de ali men tos; e

Considerando, fi nal men te, os prin cí pi os da so lu-
ção pa cí fi ca dos con ten ci o sos in ter na ci o na is e da
não-in ter ven ção, ins cri tos em nos sa Cons ti tu i ção e
ca ros à tra di ção di plo má ti ca bra si le i ra;

Con cla ma mos aos go ver nos dos pa í ses mem -
bros do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das
que con vo quem re u nião de emer gên cia da que le or -
ga nis mo para de ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer
cum prir a Re so lu ção nº 1.441 de for ma pa cí fi ca e ces -
sar de ime di a to a in ter ven ção mi li tar no Ira que.

Sala das Ses sões, 1º de abril de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no. – Se na-
dor Tião Vi an na, Lí der do PT. – Se na dor Edu ar do
Su plicy, Pre si den te da CRE.
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(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) – O re que ri-
men to lido será en ca mi nha do à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res.

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 186, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, na for ma do dis pos to no art. 256 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da do
Re que ri men to de Infor ma ções nº 146, de 2003, de
mi nha au to ria.

Sala das Ses sões,  1º de Abril de 2003. – Ante-
ro Paes de Bar ros, Se na dor PSDB/MT.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De fi ro a
re ti ra da do Re que ri men to, nos ter mos do art. 256, §
2º, in ci so I, do Re gi men to Inter no.

O Re que ri men to nº 146, de 2003, vai ao Arqui vo.
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 187, DE 2003

Re que ri men to de voto de apla u so
ao mi li tar ser gi pa no apro va do em pro-
ces so de se le ção para in te grar mis são da 
ONU.

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam apre sen ta das con -
gra tu la ções a Po li cia Mi li tar de Ser gi pe, por meio de
seu Co man dan te-Ge ral, e ao Te nen te da Po li cia Mi li-
tar de Ser gi pe, Sr. Álva ro Jor ge, pelo êxi to de sua
apro va ção em pro ces so de se le ção para com por a
For ça de Paz da Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU), jun to à mis são no Ti mor Les te.

Jus ti fi ca ção

O te nen te da Po li cia Mi li tar de Ser gi pe, Sr. Álva ro
Jor ge, é o úni co ofi ci al de todo o Nor des te es co lhi do
para com por a For ça de Paz da Orga ni za ção das Na-
ções Uni das (ONU). À mis são acon te ce no Ti mor Les te,
que se tor nou in de pen den te da Indo né sia em 1999.

É bom lem brar que o Ti mor Les te foi co lô nia de
Por tu gal, daí que in te gra os pou cos pa í ses de lín gua
por tu gue sa. Ade ma is, o Bra sil está au xi li an do na for ça
ta re fa da ONU de con so li da ção des se re cen te Esta do,

bem como apo i an do a for ma ção de le gis la ções e
cons ti tu i ção de suas ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

A se le ção para com por a For ça cons ti tu iu-se de
tes tes de in glês avan ça do, tiro e di re ção de ve í cu los
do Exér ci to e fo ram re a li za das nos dias 12, 13 e 14 do 
mês de mar ço de 2003, aqui em Bra sí lia, no Co man-
do de Ope ra ções Ter res tres do Exér ci to (COTER). Ao
todo se ins cre ve ram 45 mi li ta res para par ti ci par do
pro gra ma e ape nas 14 fo ram se le ci o na dos, den tre
eles o te nen te ser gi pa no.

A Po li cia Mi li tar de Ser gi pe já pos sui tra di ção
his tó ri ca em par ti ci pa ções de For ças Espe ci a is den -
tro e fora do País, em des ta que a cam pa nha de com -
ba te ao Can ga ço, no iní cio do sé cu lo pas sa do; au xí lio
às For ças Arma das no con tro le do mo vi men to te nen-
tis ta; e mais re cen te men te na Mis são de Paz da ONU
em Mo çam bi que e Ango la, em 1993, quan do en vi ou 3 
ofi ci a is.

Sem som bra de dú vi das, a par ti ci pa ção de um
po li ci al ser gi pa no nes ta mis são é mu i to im por tan te,
pois bem de mons tra o alto grau de ca pa ci ta ção dos
in te gran tes da Po li cia Mi li tar, além da qua li fi ca ção
pro fis si o nal e, so bre tu do, o pre pa ro in te lec tu al do te -
nen te Álva ro Jor ge.

Acres cen te-se que a par ti ci pa ção de um in te-
gran te da PM Ser gi pa na em Mis são Inter na ci o nal da
ONU, por um lado, além de eno bre cer o cor po mi li tar
do Bra sil, por ou tro, pos si bi li ta a tro ca de ex pe riên ci as
in ter na ci o na is, pois mes mo es tan do a ser vi ço da
ONU, o ofi ci al irá con vi ver com ques tões di re ta men te
re la ci o na das a se gu ran ça pú bli ca e ao pro je to de or -
ga ni za ção do Ti mor Les te.

Assim, tal fato é mo ti vo de bas tan te or gu lho
para a pró pria Cor po ra ção Mi li tar do Esta do de Ser gi-
pe e des se jo vem ofi ci al, ra zão pela qual apre sen ta-
mos o pre sen te re que ri men to, para que a Insti tu i ção
da Po li cia Mi li tar de Ser gi pe e o Te nen te Álva ro Jor ge,
re ce bam as de vi das ho me na gens.

Sala das Ses sões, 1º de abril de 2003. – Antô -
nio Car los Va la da res, PSB – SE.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2003

Re que i ro, com am pa ro no ar ti go 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ar ti gos 216,
I, e 217, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
seja so li ci ta do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, a
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re mes sa do Re la tó rio Fi nal do Ban co Cen tral do Bra -
sil, so bre as ca u sas que le va ram ao sa ne a men to fi -
nan ce i ro, in ter ven ção e con se qüen te pri va ti za ção do
Ban co do Esta do do Pa ra ná.

Sala das ses sões, 26 de mar ço de 2003. – Se -
na do res Ney Su ass su na, Pre si den te – Osmar Dias
– Alva ro Dias – João Ba tis ta Mot ta – Luiz Otá vio –
João Ri be i ro – Ael ton Fre i tas – Efra im Mo ra is –
Anto nio Car los Va la da res – Eu rí pe des Ca mar go.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para apre sen tar o seu pa re-
cer quan to à Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de, mé ri to
e per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta ção, no pra -
zo má xi mo de duas re u niões or di ná ria da Co mis são,
nos ter mos do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

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

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 95, DE 2003

Dis põe so bre a pri va ci da de na
Inter net.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É as se gu ra da a pri va ci da de das in for ma-

ções pes so a is na Inter net.
§ 1º O de ver de man ter a pri va ci da de cabe in dis-

tin ta men te a pro ve do res de aces so, ór gãos pú bli cos,
co mer ci an tes, pres ta do res de ser vi ços, e a ou tros
que, em vir tu de de suas ati vi da des, ve nham a re ce ber
as in for ma ções de ter ce i ros, a tí tu lo one ro so ou não.

§ 2º Enten de-se por in for ma ção pes so al aque la,
de qual quer na tu re za, per ti nen te à pes soa, tais como
seus há bi tos, seus in te res ses, sua iden ti fi ca ção, seus 
en de re ços fí si cos e vir tu a is e seus me i os fi nan ce i ros.

Art. 2º Toda pes soa tem di re i to a re ce ber es cla-
re ci men tos de ta lha dos so bre as suas in for ma ções
pes so a is de ti das por qual quer das pes so as men ci o na-
das no § 1º do art. 1º, po den do a qual quer tem po exi -
gir que se jam can ce la das. Nes se caso, as in for ma-
ções se rão man ti das so men te por for ça de lei ou
quan do im pres cin dí ve is a re gis tros con tá be is e fis ca is.

Art. 3º Ne nhu ma in for ma ção pes so al po de rá ser 
trans mi ti da a ter ce i ros, sal vo au to ri za ção ex pres sa
cir cuns tan ci a da, ve da do o uso de au to ri za ção ge né ri-
ca, in de ter mi na da ou im plí ci ta.

Art. 4º O Mi nis té rio Pú bli co po de rá re que rer à
jus ti ça que de ter mi ne a ces sa ção da pri va ci da de das
in for ma ções pes so a is, quan do ne ces sá rio para suas
in ves ti ga ções.

Art. 5º Di vul gar in de vi da men te in for ma ções pro -
te gi das por esta lei.

Pena – de ten ção, de três me ses a um ano, ou
mul ta.

Art. 6º Re co lher in for ma ções pes so a is de for ma
ocul ta ou dis far ça da.

Pena – de ten ção, de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ad ven to da Inter net como um gran de meio de
co mu ni ca ção co lo cou-a como um dos prin ci pa is me i-
os mo der nos de tro cas de in for ma ções. De fato, o li -
vre trân si to de in for ma ções é da pró pria na tu re za da
Inter net e uma de suas gran des for ças.

Con tu do, há que se es ta be le ce rem li mi tes. Os
mes mos me i os que per mi tem elo giá ve is tro cas de in -
for ma ções per mi tem in su por tá ve is vi o la ções da pri-
va ci da de in di vi du al. Assim, por exem plo, re cen te men-
te um sí tio de ofer tas de em pre gos (Mons ter.com)
anun ci ou que di ver sos es te li o na tá ri os es ta vam-se fa -
zen do pas sar por em pre ga do res em po ten ci al com o
in tu i to de con se guir in for ma ções so bre as pes so as lá
ca das tra das.

Tam bém re cen te men te, a li vra ria vir tu al Ama-
zon es te ve no cen tro de uma po lê mi ca, quan do vá ri os
de seus con su mi do res exi gi ram que seus da dos pes -
so a is fos sem apa ga dos de seus re gis tros, para de po-
is des co bri rem que isso não fora fe i to.

É im pres cin dí vel que o Po der Le gis la ti vo atue
ra pi da men te, exer cen do seu pa pel es sen ci al de atu a-
li zar o Di re i to po si ti vo e adap tá-lo aos no vos tem pos,
es ten den do o man to pro te tor da lei so bre as pes so as
e suas in for ma ções. Para tan to, con to com a apro va-
ção de meus pa res para este sin ge lo pro je to.

Sala das Ses sões,  1º de abril de 2003. – Se na-
dor Val mir Ama ral.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia em de ci são ter mi na ti va).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  96, DE 2003

Acres cen ta § 50 ao ar ti go 20 da Lei
nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, com
vis tas a per mi tir aos es ta dos ou mu ni cí-
pi os a res ti tu i ção de par te da com pen sa-
ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur-
sos mi ne ra is a que fa zem jus, em ra zão
do § 20 do mes mo ar ti go, para em pre sas
mi ne ra do ras que im plan ta rem a ver ti ca li-
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za ção da in dús tria mi ne ral no es ta do ou mu -
ni cí pio onde se si tu ar a la vra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço

de 1990, pas sa vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................

§ 5º A em pre sa de mi ne ra ção que im ple men tar,
no es ta do ou mu ni cí pio onde se si tua a la vra, a in dus-
tri a li za ção de mi né rio ex tra í do, fará jus a res ti tu i ção
par ci al dos va lo res de fi ni dos no § 2º des te ar ti go, na
for ma e con di ções re gu la men ta das por lei es ta du al
ou mu ni ci pal.(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is é uma das
ati vi da des que mais im pac ta o meio am bi en te. Os mu -
ni cí pi os e os es ta dos onde se si tu am as la vras her -
dam, ao fi nal da ex plo ra ção des ses re cur sos não re -
no vá ve is, pro ble mas am bi en ta is de toda or dem, sem
con tra par ti da das em pre sas mi ne ra do ras. Pro ble mas
so ci a is tam bém de cor rem des sa ati vi da de, pelo flu xo
mi gra tó rio para o es ta do de ten tor da la vra.

É fun da men tal que haja uma con tra par ti da da em -
pre sa mi ne ra do ra para os ine vi tá ve is pro ble mas que
sur gem du ran te a la vra da ja zi da de mi né ri os. A in dus tri-
a li za ção do mi né rio no pró prio mu ni cí pio, ou em ou tro
mu ni cí pio do mes mo es ta do se ria uma com pen sa ção
jus ta que a em pre sa mi ne ra do ra po de ria ofe re cer à so -
ci e da de lo cal, que arca com os ônus só cio-am bi en ta is
des sa ex plo ra ção ine ren te men te pre da tó ria.

Não obs tan te a jus ti ça des sa con tra par ti da, o
prin cí pio cons ti tu ci o nal da li vre-ini ci a ti va dá às em-
pre sas a li ber da de de ação na se a ra eco nô mi ca, de
modo que não há como obri gá-las a pro ces sar o mi -
né rio no mu ni cí pio ou es ta do de ori gem. Incen ti vos
são a al ter na ti va mais ra zoá vel para es ta be le cer esse 
com pro mis so só cio-am bi en tal.

É nes se sen ti do que pro po nho al te ra ção na le -
gis la ção so bre com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra-
ção de re cur sos mi ne ra is, pos to que essa e uma re ce-
i ta ex clu si va do mu ni cí pio ou do es ta do de ten tor da la -
vra, o que lhes dá con di ções úni cas para a pro po si-
ção de in cen ti vos às em pre sas mi ne ra do ras. Entre-
tan to, para que a re nún cia de uma re ce i ta cer ta em
tro ca de be ne fí ci os só cio-am bi en ta is se faça com se -
gu ran ça ju rí di ca, é im pres cin dí vel o res pal do da casa
le gis la ti va es ta du al ou mu ni ci pal.

Sala das Ses sões, em 1º de abril de 2003.  – 
Se na dor Du ci o mar Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is da dis tri bu i-
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 
1989, 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. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção fi -
nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra men to lí -
qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í dos os tri -
bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to
mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as de se gu ros.
....................................................................................

§ 1º O per cen tu al da com pen sa ção, de acor do
com as clas ses de subs tân ci as mi ne ra is, será de:

 –  mi né rio de alu mí nio, man ga nês, sal-gema e
po tás sio: 3% (três por cen to);

II – fer ro, fer ti li zan te, car vão e de ma is subs tân ci-
as mi ne ra is: 2% (dois por cen to), res sal va do o dis pos-
to no in ci so IV des te ar ti go;

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das Ia pi dá ve-
is, car bo na dos e me ta is no bres: 0,2% (dois dé ci mos
por cen to);

IV – ouro: 1% (um por cen to), quan do ex tra í do
por em pre sas mi ne ra do ras, isen tos os ga rim pe i ros.

§ 2º A dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra
re fe ri da no ca put des te ar ti go será fe i ta da se guin te
for ma: (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-2000)

I – 23% (vin te e três por cen to) para os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral;

II – 65% (ses sen ta e cin co por cen to) para os
Mu ni cí pi os;

II-A.2% (dois por cen to) para o Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de
ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 
de ja ne i ro de 1991, des ti na do ao de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co do se tor mi ne ral; (Inci so in clu í-
do pela Lei nº 9.993, de 24-7-2000) (Re gu la men ta)

III – 10%’(dez por cen to) para o Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, a se rem in te gral men te re pas sa dos ao
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De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM, que des ti na rá 2% (dois por cen to) des ta
cota-par te à pro te ção mi ne ral em re giões mi ne ra do-
ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro de Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is  –
LBAMA. (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24.7.2000)

§ 3º O va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen-
tu al, a tí tu lo de com pen sa ção fi nan ce i ra, em fun ção
da clas se e subs tân cia mi ne ral, será con si de ra do na
es tru tu ra de cus tos, sem pre que os pre ços fo rem ad -
mi nis tra dos pelo Go ver no.

§ 4º No caso das subs tân ci as mi ne ra is ex tra í das
sob o re gi me de per mis são da la vra ga rim pe i ra o va -
lor da com pen sa ção será pago pelo pri me i ro ad qui-
ren te, con for me dis pu ser o re gu la men to.

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

DECRETO Nº 3.866, DE 16 DE JULHO DE 2001

Re gu la men ta o in ci so II-A do § 2º do art. 2º da
Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, e a Lei Nº
9.993, de 24 de ju lho 2000, no que des ti na re cur sos
da com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur-
sos mi ne ra is para o se tor de ciên cia e tec no lo gia.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 84, in ci sos IV e VI, da
Cons ti tu i ção, e ten do em vis ta o dis pos to no in ci so
lI-A do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990, e na Lei nº 9.993, de 24 de ju lho de 2000,

De cre ta:
Art. 1º Os re cur sos de que tra ta o in ci so lI-A do §

2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990,
se rão de po si ta dos no Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co _ FNDCT, em ca te go-
ria de pro gra ma ção es pe ci fi ca de no mi na da
CT-MINERAL, e uti li za dos no fi nan ci a men to de ati vi-
da des de pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec -
no ló gi co no se tor mi ne ral.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do dis pos to nes te
de cre to, en ten de-se como ati vi da des de pes qui sa ci -
en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co:

I – os pro je tos de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca;
II – o de sen vol vi men to tec no ló gi co ex pe ri men tal;
III – o de sen vol vi men to de tec no lo gia in dus tri al

bá si ca;
IV – a im plan ta ção de in fra-es tru tu ra para ati vi-

da des de pes qui sa;
V – a for ma ção e a ca pa ci ta ção de re cur sos hu -

ma nos; e
VI – a di fu são do co nhe ci men to ci en tí fi co e tec -

no ló gi co.

Art. 2º Cabe ao Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e
Tec no lo gia, após re ce ber as in di ca ções per ti nen tes,
de sig nar os mem bros do Co mi tê Ges tor de que tra ta
o art. 80 da Lei nº 9.993, de 2000.

Art. 3º O Co mi tê Ges tor terá as se guin tes atri bu-
i ções:

I – ela bo rar e apro var o seu re gi men to;
II – iden ti fi car e se le ci o nar as áre as pri o ri tá ri as

para a apli ca ção dos re cur sos nas ati vi da des de pes -
qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co do se -
tor mi ne ral;

III – ela bo rar pla no anu al de in ves ti men tos;
IV – es ta be le cer as ati vi da des de pes qui sa ci en-

tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co a se rem apo i a-
dos com re cur sos da CT-MINERAL;

V – es ta be le cer os cri té ri os para a apre sen ta ção
das pro pos tas de pro je tos, os pa râ me tros de jul ga-
men to e os li mi tes de va lor do apo io fi nan ce i ro apli cá-
vel a cada caso;

VI – acom pa nhar a im ple men ta ção das ati vi da-
des de pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no-
ló gi co e ava li ar anu al men te os seus re sul ta dos.

Pa rá gra fo úni co. O Co mi tê Ges tor en ca mi nha rá
aos Mi nis tros de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia e Mi -
nas e Ener gia os re sul ta dos do de sem pe nho das atri -
bu i ções pre vis tas nos in ci sos II, III e IV des te ar ti go.

Art. 4º No de sem pe nho de suas atri bu i ções, o
Co mi tê Ges tor po de rá con vi dar es pe ci a lis tas e re pre-
sen tan tes de ou tros Mi nis té ri os para par ti ci par de
suas re u niões, sem di re i to a voto ou re mu ne ra ção,
bem como uti li zar sub sí di os téc ni cos apre sen ta dos
por gru pos con sul ti vos, es pe ci a lis tas do se tor pro du ti-
vo, in te gran tes da co mu ni da de aca dê mi ca e de áre as
téc ni cas li ga das di re ta ou in di re ta men te às ati vi da des
de pes qui sa ci en tí fi ca e de sen vol vi men to tec no ló gi co.

Art. 5º O Co mi tê Ges tor dará am pla di vul ga ção
de seus atos e da ava li a ção de re sul ta dos das ati vi da-
des fi nan ci a das com re cur sos da CT-MINERAL.

Art. 6º As ações vi san do ao aten di men to de de -
man das que en vol vam bol sas de for ma ção e ca pa ci-
ta ção de re cur sos hu ma nos e o fi nan ci a men to de pro -
je tos in di vi du a is de pes qui sa se rão exe cu ta das, pre -
fe ren ci al men te, pelo Con se lho Na ci o nal de De sen vol-
vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co _ CNPq, me di an te
re pas se de re cur sos do FNDCT.

Art. 7º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2001; 180º da Inde pen-
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fernando Henrique
Cardoso, José Jor ge, Ro nal do Mota Sar den berg.
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(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do a de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 97 ,DE 2003

Alte ra o § 1º do art. 193 da Con so li-
da ção das Leis do Tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 193 da Con so li da ção das

Leis do Tra ba lho _ CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 193. (...)
§ 1º O tra ba lho em con di ções de pe ri-

cu lo si da de as se gu ra ao em pre ga do um adi -
ci o nal de 50% (cin qüen ta por cen to) so bre o 
sa lá rio sem os acrés ci mos re sul tan tes de
gra ti fi ca ções, prê mi os ou par ti ci pa ções nos
lu cros da em pre sa.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A nova Cons ti tu i ção dis põe so bre os adi ci o na is
de in sa lu bri da de, pe ri cu lo si da de e para tra ba lho pe -
no so. Des sa for ma, diz a Lei Ma i or que os adi ci o na is
são de re mu ne ra ção. Assim sen do, a in sa lu bri da de
em grau má xi mo pas sa ria a ser, por exem plo, de
40% so bre o sa lá rio nor mal, o que aca ba ul tra pas-
san do em va lor o atu al adi ci o nal de pe ri cu lo si da de.

Este pro je to é par te de ou tros dois que fi xam
per cen tu a is so bre a re mu ne ra ção de 10, 20 e 40%
em caso de in sa lu bri da de, 50% em caso de pe ri cu-
lo si da de, como este que es ta mos apre sen tan do, e
ou tro que fixa em 30% o adi ci o nal para tra ba lho pe -
no so.

Des sa for ma é que es pe ra mos que o pro je to
seja apro va do.

Sala das Ses sões, 1º de maio de 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:

TÍTULO II
Das Nor mas Ge ra is de Tu te la do Tra ba lho

CAPÍTULO V
Da Se gu ran ça e da Me di ci na do Tra ba lho

SEÇÃO XIII
Das Ati vi da des Insa lu bres ou Pe ri go sas

Art. 193.
§ 1º  O tra ba lho em con di ções de pe ri cu lo si da de

as se gu ra ao em pre ga do um adi ci o nal de 30% (trin ta
por cen to) so bre o sa lá rio sem os acrés ci mos re sul-
tan tes de gra ti fi ca ções, prê mi os ou par ti ci pa ções nos
lu cros da em pre sa.

( À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

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

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 61/03-GLPSDB

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, te nho a sa tis fa ção de

in di car o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros como ti tu lar
para com por a Co mis são de Edu ca ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na do Arthur Vir -
gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Ante ro Paes de Bar ros
para com por, como ti tu lar, a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 79, de 2002, que al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re-
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la tor: De pu ta do Ger vá sio Sil va (PFL-SC), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu-
ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 
1, de 2003.

Re la tor Re vi sor: Se na dor José Jor ge
A me di da foi re ce bi da for mal men te no Se na do

Fe de ral no dia 27, pas san do a so bres tar to das as 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, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Jor -
ge, Re la tor-Re vi sor da ma té ria. (Pa u sa.)

Se na dor José Jor ge, como não há acor do das
Li de ran ças, a me di da pro vi só ria, so bres tan do a pa u-
ta, não será vo ta da hoje. Assim, per gun to se V. Exª
de se ja ins tru ir a ma té ria com o seu pa re cer no dia da
vo ta ção ou hoje.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, eu gos ta ria de ler meu pa re cer ama nhã, quan do
da vo ta ção. Será mais in te res san te para to dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
aten de rá à so li ci ta ção de V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri -
ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do acor do, a ma té ria fica com sua apre ci a ção so -
bres ta da em vir tu de da fal ta de acor do das Li de ran-
ças, as sim como as de ma is ma té ri as cons tan tes da
Ordem do Dia de hoje.

São as se guin tes as ma té ri as so bres-
ta das:

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 80, de 2002, que al te ra o art. 5º da Lei nº 8.427,
de 27 de maio de 1992, que dis põe so bre a con ces-
são de sub ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré -
di to ru ral, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Anto nio Car los Men des Tha me
(PSDB-SP), pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor:

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra-
ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re-
la tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons-
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 
2, de 2003.

Re la tor Re vi sor:

4

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 

do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/2001, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena, ten do

Pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre sen ta.

5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de 

Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003, de
au to ria do Se na dor José Sar ney, que al te ra dis po si-
ti vos do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 2001

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos
di re i tos so ci a is, a ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 1, DE 2001

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na
a fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de
obras go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun-
do tur no.

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc: Se na dor Luiz Pon tes; com voto,

em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

10
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

11
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro -
fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ní-
cio Sam pa io.

17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se à 
lis ta de ora do res.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de so li ci tar a pa la vra
como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a
pa la vra, como Lí der, que pe diu em pri me i ro lu gar, o
Se na dor José Agri pi no. Em se gui da, V. Exª terá a
pa la vra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, on tem, 31 de mar ço, foi o úl ti mo
dia do pra zo para re ne go ci a ção dos dé bi tos do cré -
di to ru ral.

Esta Casa pre sen ci ou, há 15 dias, uma dis cus-
são sa dia em tor no de cri té ri os de re ne go ci a ção dos
dé bi tos do cré di to ru ral. Che ga mos, nós do PFL, so -
ma dos aos Co le gas do PSDB e do PMDB, a obs tru ir a 
pa u ta por 24 ho ras. Tudo no sen ti do de en con trar ca -
mi nhos para me lho rar a ne go ci a ção em tor no da Me -
di da Pro vi só ria nº 77, que tra ta da re ne go ci a ção de
dé bi tos do cré di to ru ral, que jul gá va mos, nós to dos,
como ain da in com ple ta em sua efi cá cia.

Vi a jei para meu Esta do na sex ta-fe i ra, e lá per -
ma ne ci sex ta, sá ba do, do min go e se gun da. Nes ses
qua tro dias, re ce bi inú me ras co bran ças de agri cul to-
res, de co o pe ra ti vas e de pe que nos pro du to res, a
quem eu ha via ou sa do anun ci ar que me lho ri as vi ri-
am, por que uma co mis são de De pu ta dos e Se na do-
res ha via se re u ni do com re pre sen tan tes do Go ver no
e avan ços ha vi am sido ob ti dos para a MP an tes dis -
cu ti da.

Mas on tem, 31 de mar ço, foi o úl ti mo dia, e a MP
nova ain da não ha via sido emi ti da, nem eu ti nha ne -
nhu ma in for ma ção so bre os da dos con cre tos do que
se ria pos sí vel fa zer. Da dos eu ti nha; cer te za, não. E
eu as se gu ra va àque les a quem eu ha via anun ci a do
que, pela ação do PFL, do PSDB, do PMDB, pela
com pre en são do Lí der do Go ver no, avan ços iri am ser 
in cor po ra dos à me di da pro vi só ria.

Con fes so a V. Exª que on tem vivi um dia de
afli ção, por que não ti nha cer te za do que iria acon te-
cer. E, quan do de sem bar quei em Bra sí lia, às 17 ho -
ras, re ce bi um te le fo ne ma in for man do que es ta ria
sen do anun ci a da a nova MP, em cujo cor po, em seu 
tex to, ha via os be ne fí ci os que es pe rá va mos e ha-
vía mos anun ci a do.

Nela es ta ri am con tem pla dos os agri cul to res
que ha vi am to ma do re cur sos, em prés ti mos ob ti dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is. Esten-
dia-se o be ne fí cio, que an tes era con ce di do so men te
à re gião do semi-ári do, aos de ve do res, aque les que
ti nham to ma do em pres ta do di nhe i ro com re cur sos do
FNE, do FCO e do Fun do da Ama zô nia, nas mes mas
con di ções an te ri or men te pra ti ca das.

Che gou-me a in for ma ção de que cons ta va da
nova MP, a de nº 114, a trans po si ção dos be ne fí ci os
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as se gu ra dos pela MP an te ri or para os em prés ti mos
no mon tan te de até R$35.000,00, to ma dos com re-
cur sos ori un dos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.
Mais do que isso: o Pro ce ra con ce deu em prés ti mos a
gru pos de co o pe ra ti va dos, ou de as sen ta dos, gru pos
que po de ri am ter ou não sal da do o com pro mis so glo -
bal men te, e que, se o es ti ves sem fe i to, es ta ri am li be-
ra dos. Se, num gru po de dez, um não ti ves se sal da do
os com pro mis sos, es ta ri am os dez com pro me ti dos. A
nova MP re pac tu a va os dé bi tos para que os gru pos
fos sem con si de ra dos in di vi du al men te. A nova MP tra -
zia o be ne fí cio da pror ro ga ção por 60 dias do pra zo
para a re dis cus são da ques tão do Pesa, e abria um
pra zo de 90 dias após a re gu la men ta ção da MP para
que os pe que nos pro du to res ru ra is, que sem pre fo-
ram ob je to de nos sa ação, pu des sem re ne go ci ar os
seus dé bi tos.

Nem tudo o que que ría mos foi aten di do, mas
hou ve um bom avan ço. E a adre na li na que me afli giu
no fim de se ma na e no dia 31 ce deu es pa ço a con ten-
ta men to in te ri or.

Qu e ro fe li ci tar o Lí der Mer ca dan te pela pa la vra
hon ra da e cum pri da e di zer que ti ve mos um bom co -
me ço, por que o que foi pac tu a do foi cum pri do.

O PFL vai – e que ro que isso fi que sem pre
mu i to cla ro – co brar co e rên cia, com pro mis sos, e tra -
ba lhar no sen ti do de que si tu a ções que in te res sam
à co le ti vi da de se jam atin gi das pela ação, pelo en-
ten di men to ou pelo diá lo go par la men tar. E nes ta li -
nha de ra ci o cí nio é que nós, do PFL, já nos re u ni-
mos com o PSDB e com o PMDB a fim de tra tar mos
da re a ber tu ra do Re fis, as sun to já tra ta do com o Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil e com Lí de res de Par ti-
dos da base do Go ver no, já que é uma ques tão fun -
da men tal para a so bre vi vên cia e ga ran tia de em pre-
gos de mi lha res de em pre sas. Não ape nas gran des
em pre sas, mas pe que nas e mé di as em pre sas. Par -
ti ci pa mos de uma boa dis cus são com o Lí der do Go -
ver no e com o Mi nis tro José Dir ceu a res pe i to de
uma pro pos ta que, no en ten di men to do PFL, ain da
não é sa tis fa tó ria e já foi apre sen ta da como base de 
ne go ci a ção. É ver da de que o pra zo de 150 me ses
ain da não é su fi ci en te, mas já hou ve um avan ço.

O cli ma de diá lo go, por tan to, está es ta be le ci do,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. E é so bre esse
cli ma de diá lo go e de en ten di men to em tor no do in te-
res se na ci o nal que de se jo dar uma pa la vra rá pi da,
até de re fle xão. Este ve no Se na do Fe de ral, de ba ten-
do a re for ma tri bu tá ria, na quin ta-fe i ra pas sa da, S. Exª 
o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci Fi lho. Foi um de ba te lú ci do,
com pe ten te, em que fa lou com mu i ta cla re za da pro -
pos ta que pre ten de tra zer a esta Casa para dis cus-

são. Uma re for ma que não é fá cil de ser ope ra da, mas 
que pre ten de que seja ne u tra. Não se pre ten de acres -
cer a Re ce i ta da União, o que se pre ten de é des com-
pli car o pro ces so de ar re ca da ção de im pos tos; pre-
ten de-se eli mi nar cu mu la ti vi da des, fa ci li tar o pro ces-
so pro du ti vo, de so ne rar a pro du ção; pre ten de-se
subs ti tu ir o ICMS pelo IVA.

O Go ver no tem uma dú vi da: onde se co bra o
IVA, na ori gem ou no des ti no? Essa é a dis cus são
que se vai fa zer no âm bi to do Con gres so Na ci o nal;
vão-se es ta be le cer cin co alí quo tas. Qu an do se fa lou
em cin co alí quo tas, sus ci tou-se a dis cus são do que
se cha ma de guer ra fis cal, e aí vai a mi nha pre o cu-
pa ção e a mi nha ob ser va ção: Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pen so que, por oca sião da dis cus-
são da re for ma tri bu tá ria, quan do a ques tão da
guer ra fis cal se es ta be le cer, vai-se im por a dis cus-
são de um fato so bre o qual falo com cer to co nhe ci-
men to de ca u sa, por que fui por duas ve zes go ver-
na dor. Cri ei no meu Esta do um ins tru men to de atra -
ção de in ves ti men tos pela con ces são de in cen ti vos
fis ca is sem pre ten der fa zer guer ra fis cal, por que ne -
nhum go ver na dor, ne nhu ma au to ri da de do Po der
Exe cu ti vo abre mão de im pos to se não for para ob-
ter algo tão im por tan te ou mais do que o im pos to,
que é o em pre go. Ne nhum go ver nan te abre mão de
im pos to se não for por van ta gem ma i or para o seu
Esta do. A guer ra fis cal não é in con se qüen te, ir res-
pon sá vel; é a dis pu ta dos Esta dos me nos pri vi le gi a-
dos pela ge ra ção de em pre go e ren da.

Na opor tu ni da de em que vier a se ins ta lar a dis -
cus são da re for ma tri bu tá ria, pen so que esta Casa
tem o de ver de se de bru çar so bre a ques tão do de-
sen vol vi men to re gi o nal. Na Le gis la tu ra pas sa da, che -
ga mos, um gru po de nor des ti nos, a dis cu tir e ela bo rar
uma pro pos ta para a subs ti tu i ção da ação da Su de ne,
que está de sa ti va da e que pre ci sa vol tar a cum prir
sua obri ga ção. Esse gru po de Par la men ta res es te ve,
quan do o Se na dor Mar co Ma ci el era Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca, com pra ti ca men te to dos os Mi nis tros
de Esta do, dis cu tin do pon tu al men te a ação que a re -
gião Nor des te pre ci sa ria de sen vol ver no cam po da
edu ca ção, da in fra-es tru tu ra, da sa ú de, do pla ne ja-
men to e da fa zen da.

O de sen vol vi men to re gi o nal, Sr. Pre si den te, é
uma ques tão que pre ci sa es tar pre sen te, e esta é a
Casa da Fe de ra ção, no en ca mi nha men to da re for ma
tri bu tá ria. E da mes ma for ma como nós do PFL, que
fa ze mos opo si ção, sen ta mo-nos à mesa de ne go ci a-
ção com os Par ti dos da base do Go ver no, es pe ra mos
a com pre en são de les. Mais do que isto: o com pro mis-
so de les de dis cu tir mos pari pas su a re for ma tri bu tá-

Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  2 05653ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL38     



ria, um pro je to de de sen vol vi men to re gi o nal. Se o Go -
ver no do PT se pro põe a ser um go ver no so ci al, tem
que co me çar a re sol ver a mais gra ve cri se e cha ga
so ci al do País: o de sem pre go, fun da men tal men te no
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

Pro pos tas vão sur gir. Te nho cer te za de que os
gru pos do Nor des te vão apre sen tar e cir cuns tan ci ar.
E peço a aten ção da Casa, o en dos so da Casa, para
a tese que nes te mo men to co lo co e vou de fen der.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, ain da na li nha do
diá lo go, do en ten di men to e da co la bo ra ção e na li nha
do in te res se pú bli co: sa lá rio mí ni mo. Foi on tem anun -
ci a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca a um gru po de di -
ri gen tes sin di ca is que o novo sa lá rio mí ni mo, pela ini -
ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, se ria de R$240,00, com
re a jus te de 20%.

Não vou ques ti o nar se é um bom ou mau re a jus-
te. O que pos so afir mar é não ser esse um re a jus te à
al tu ra da ex pec ta ti va da que les que ele ge ram Luiz
Iná cio Lula da Sil va Pre si den te do Bra sil. Mais do que
isso: de se jo di zer, re lem bran do o pas sa do, que o PFL, 
há dois ou três anos, era Par ti do do Go ver no e o PT,
Par ti do de Opo si ção. Qu an do se dis cu tia o sa lá rio mí -
ni mo, o PFL e o PT so ma vam es for ços no sen ti do de
ga ran tir o me lhor re a jus te pos sí vel, re ti ra do do Orça -
men to da União, aos me nos fa vo re ci dos do Bra sil.
Pois ago ra, fa ze mos o mes mo ape lo ao Pre si den te da 
Re pú bli ca e aos Lí de res dos Par ti dos com as sen to
nes ta Casa. O Orça men to está pos to. Em 2001, jun ta-
mo-nos e con se gui mos a ma jo ra ção do sa lá rio mí ni-
mo equi va len te a 11% aci ma da in fla ção. Hou ve um
ga nho real de 11%. O re a jus te de R$200,00 para
R$240,00 en cer ra um ga nho real de ape nas 1,8%.
Pois que ro fa zer um ape lo, ago ra que so mos opo si-
ção, para aque les que são Go ver no: que re no ve mos o 
com pro mis so de diá lo go que ti ve mos no pas sa do. Se
foi pos sí vel bus car no Orça men to e ofe re cer ao Pre si-
den te da Re pú bli ca al ter na ti va de um re a jus te me lhor,
va mos tra ba lhar por aque les que ga nham me nos, os
as sa la ri a dos do Bra sil.

Mu i to obri ga do, 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, Lí der do
Go ver no.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, gos ta ria de me re por tar a três te mas. O pri me i ro
em re la ção à MP nº 114. Per mi ta-me res pon der ao
Se na dor José Agri pi no, que foi mu i to ge ne ro so com
esta Li de ran ça, di ria com o pró prio Go ver no, mos tran-
do a dis po si ção para o diá lo go, a se ri e da de com que

es ta mos tra van do o de ba te e a cons tru ção de ca mi-
nhos al ter na ti vos para o País. 

Ontem, na as si na tu ra des sa me di da pro vi só ria,
con vi dei as li de ran ças de to dos os par ti dos e do nos so
blo co. O Pre si den te Lula apre sen tou essa me di da pro vi-
só ria, que be ne fi cia 330 mil pe que nos agri cul to res no
Bra sil. O sal do de ve dor era de R$1,8 bi lhão. O flu xo de
re cur sos ne ces sá ri os, nos pró xi mos três anos, para re -
pac tu ar, para alon gar a dí vi da é da or dem de R$340 mi -
lhões, sen do que os cem mil as sen ta dos, em todo o
Bra sil, têm ago ra um pra zo de até 18 anos para qui tar
suas dí vi das, ta xas de ju ros bá si cas e con di ções re a is
de sair da ina dim plên cia, que os im pe de de ter fi nan ci a-
men to, aces so à se men te, plan tio e os ex pul sa da ter ra.
E 230 mil pe que nos agri cul to res da agri cul tu ra fa mi li ar
do Cen tro-Oes te, do Nor te e do Nor des te, tam bém fo-
ram con tem pla dos pela me di da pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, é uma mu dan ça de ên fa se. Pri -
me i ro os pe que nos, por que a agri cul tu ra fa mi li ar, a
agri cul tu ra so ci al gera ocu pa ção, gera fi xa ção do ho -
mem no cam po, di mi nui a cri se das gran des ci da des,
a vi o lên cia, a po bre za, a fome, a de so cu pa ção. É mu i-
to me lhor que es sas fa mí li as se jam pro du to ras de ali -
men tos para o pro gra ma Fome Zero do que cli en tes
num pro gra ma so ci al como o Fome Zero. É uma po lí ti-
ca de in clu são so ci al.

O Pre si den te Lula dis se on tem – o Se na dor
Arthur Vir gí lio es te ve lá, as sim como os Se na do res
Anto nio Car los Va la da res, Lí der do PSB, José Agri pi-
no, Re nan Ca lhe i ros, Mo za ril do Ca val can ti, Fer nan do
Be zer ra, Mag no Mal ta, Tião Vi a na, que tem um pa pel
fun da men tal como lí der da ban ca da do PT, e to dos os
nos sos Lí de res – que essa me di da pro vi só ria foi con -
quis ta da pela ne go ci a ção, pela ca pa ci da de de diá lo-
go e pelo acor do das li de ran ças e dos Se na do res.
Tra ta-se, por tan to, de uma par ce ria en tre o Se na do e
o Go ver no, pos sí vel por essa cons tru ção co le ti va que
deu exa ta men te o be ne fí cio e com par ti lhou o re sul ta-
do, até mes mo com a pre sen ça de lí de res da Opo si-
ção. É esse o es pí ri to que que re mos ter. É mu i to me -
lhor a par ce ria; cons tru ir jun tos as res pos tas, ne go ci-
an do, di a lo gan do e avan çan do.

Nes sa mes ma di re ção, Sr. Pre si den te, de diá-
lo go, de olhar mos para a fren te, para o fu tu ro, eu
que ria fa zer um re gis tro que con si de ro im por tan te.
Ontem foi dia 31 de mar ço, dia da as si na tu ra da Me -
di da Pro vi só ria. Mas 31 de mar ço é tam bém uma
data im por tan te nes te País. De di quei tal vez toda a
mi nha vida, des de que me en ten do por gen te, des-
de a mi nha épo ca de es tu dan te, à luta pela de mo-
cra cia; tive uma mi li tân cia mu i to ati va na luta pela
de mo cra cia, pela anis tia, pela li ber da de de ex pres-
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são, pe las li ber da des de mo crá ti cas. Acho que de ve-
mos sa u dar o mo men to da his tó ria em que há um
gran de en con tro en tre a de mo cra cia, a Na ção, o
povo e as For ças Arma das. Pre ci sa mos de For ças
Arma das mo ti va das, com auto-es ti ma; uma boa re-
la ção com o povo, e har mo nia en tre os Po de res, es -
pe ci al men te num ce ná rio como este de in cer te zas,
de in se gu ran ças, de agres sões, de guer ra.

O Bra sil é uma Na ção mu i to gran de, com um ter -
ri tó rio mu i to rico e áre as ab so lu ta men te es tra té gi cas
que hoje se rão so be ra nas se ti ver mos pre sen ça mi li-
tar, pre sen ça do Esta do e uma po lí ti ca de so be ra nia
cla ra men te de fi ni da. So mos um País que há mais de
um sé cu lo não se en vol ve em qual quer tipo de guer ra;
um País que sem pre bus ca, por meio da di plo ma cia e
do diá lo go, a so lu ção ne go ci a da dos con fli tos. No en -
tan to, pre ci sa mos ter po der na ci o nal para pre ser var a
paz, a ca pa ci da de de diá lo go e de cons tru ção. Qu e ro
sa u dar da tri bu na o mo men to des se en con tro de fi ni ti-
vo, na mi nha in ter pre ta ção, na mi nha vi vên cia, na mi -
nha vi são do fu tu ro, en tre a de mo cra cia e as ins ti tu i-
ções bra si le i ras. As For ças Arma das fa zem par te des -
se con jun to; os quar téis são ins ti tu i ção fun da men tal
para aju dar a re sol ver pro ble mas so ci a is e para dar a
sus ten ta ção po lí ti ca e mi li tar de que o País pre ci sa
para afir mar seu po der na ci o nal.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, que ro tra tar do sa -
lá rio mí ni mo. Te mos um Pre si den te que veio do Nor -
des te em uma si tu a ção ex tre ma men te di fí cil, e por
isso é tão sen sí vel ao tema do de sen vol vi men to re gi o-
nal. O Se na dor José Agri pi no tem toda a ra zão quan -
do afir ma que o pro je to na ci o nal tem que con tem plar
a di ver si da de, a de si gual da de re gi o nal e in clu ir cada
uma das re giões im pul si o nan do sua vo ca ção, seu po -
ten ci al, suas pos si bi li da des. Va mos tra tar a ques tão
na re for ma tri bu tá ria. Como di zia, o tema sa lá rio mí ni-
mo tam bém é mu i to sen sí vel, es pe ci al men te, quan do
te mos um Pre si den te com a ori gem, com a his tó ria do 
Pre si den te Lula. Qu e ro lem brar, Sr. Pre si den te, que
veio do Go ver no an te ri or, na LDO, um sa lá rio mí ni mo
de R$211,00, que to dos re co nhe ci am que era in su fi-
ci en te. Mas os re cur sos eram pou cos no Orça men to,
e esse va lor foi apre sen ta do ao Con gres so Na ci o nal.
Na cam pa nha ele i to ral, o en tão can di da to José Ser ra,
so bre tu do no úl ti mo de ba te, no mo men to fi nal da
cam pa nha, já no mês de no vem bro, de fen deu um re a-
jus te que ele va ria o sa lá rio mí ni mo para R$220,00.
Essa era a pro pos ta do can di da to José Ser ra, que no
de ba te, na Glo bo, co brou uma po si ção do Pre si den te
Lula. Entre tan to, na que le mo men to, Lula dis se que
5%, como es ta va na LDO era pou co, mas que não to -
ma ria uma de ci são por que iria es tu dar as con tas pú -

bli cas, ob ser var o or ça men to e fa zer a me lhor pro pos-
ta pos sí vel para o País.

Sr. Pre si den te, quan do dis cu ti mos a peça or ça-
men tá ria na Co mis são Mis ta de Orça men to hou ve um 
acor do en tre to dos os par ti dos, em tor no do va lor do
sa lá rio de R$240,00. O Go ver no dis se: nós ain da não
te mos se gu ran ça da re ce i ta. A co mis são tra ba lhou
du ra men te para apre sen tar uma re ce i ta que pu des se
fi nan ci ar os pro gra mas so ci a is, mas al gu mas des pe-
sas es ta vam su bes ti ma das. O Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Gu i do Man te ga, veio aqui e de mons trou que
es ta va su bes ti ma da não só a des pe sa com pes so al,
mas tam bém as des pe sas fi nan ce i ras e vá ri as ru bri-
cas, es pe ci al men te se gu ri da de e Pre vi dên cia So ci al,
o que di fi cul ta va e re du zia, mu i to, a mar gem de ma no-
bra. Por isso o Go ver no teve que fa zer um con tin gen-
ci a men to de R$14 bi lhões. O Pre si den te Lula ago ra
anun cia o sa lá rio mí ni mo pac tu a do en tre to dos os
par ti dos do Con gres so Na ci o nal de R$ 240,00.

Sr. Pre si den te, re la ti va men te à Me di da Pro vi só-
ria nº 77 cons tru í mos um acor do. Eu dis se que va lia
mais fa zer um acor do do que for çar uma vo ta ção e
con ti nu ar o im pas se de uma dí vi da tão com ple xa; dis -
se mos tam bém que es tá va mos aber tos a ne go ci ar o
res to da dí vi da – uma par te dos pe que nos, o Pro jer,
não foi con tem pla da ain da nes sa me di da pro vi só ria;
há ques tões de pra zo em re la ção ao Pro naf. Mas o
fun da men tal foi re sol vi do, o dos pe que nos, e va mos
con ti nu ar di a lo gan do com a Con tag, com o MST, com
os mo vi men tos do cam po, va mos di a lo gar com o Pe -
si nha. Há gran des em pre sas que pre ci sam de diá lo go
e não po dem pa gar os ju ros cor res pon den tes ao Se -
lic; há o en di vi da men to fi nan ce i ro des ca bi do, mas
tam bém não se pode não pa gar, como es ta va sen do
pro pos to. Te mos que con ti nu ar ne go ci an do e di a lo-
gan do. Por tan to, peço a mes ma res pon sa bi li da de da
tran si ção – que ti ve mos e que te mos cons tru í do nas
ne go ci a ções –, que atu e mos com es pí ri to pú bli co, sa -
ben do das res tri ções or ça men tá ri as e da ne ces si da-
de de in ves ti men tos nas es tra das, por tos, in fra-es tru-
tu ra, sa ú de, edu ca ção, fi nan ci a men to para o de sen-
vol vi men to, e as se gu re mos R$240,00 no Orça men to,
como está as se gu ra do pelo Go ver no. Ain da é pou co,
Sr. Pre si den te, mas é o que cons tru í mos co le ti va men-
te. To dos os par ti dos na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pac tu a ram esse 
va lor. O Go ver no cum priu mais um acor do as sim
como cum pri rá to dos os acor dos fir ma dos di an te des -
se es pí ri to pú bli co e des sa dis po si ção de cons tru ção
e diá lo go do Con gres so Na ci o nal em uma re la ção de
har mo nia com o Pre si den te da Re pú bli ca. Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, pri me i ro
ora dor ins cri to após a Ordem do Dia, por ces são do
Se na dor Du ci o mar Cos ta.

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, na
tar de de on tem, esta Casa foi brin da da com um pro -
nun ci a men to da ma i or im por tân cia do nos so co le ga
José Jor ge, ex pe ri en te ex-Se cre tá rio da Edu ca ção do 
Esta do de Per nam bu co, ex-Mi nis tro, um dos gran des
va lo res que in te gram a Ban ca da do Par ti do da Fren te
Li be ral, acer ca dos pro gra mas so ci a is, como Fome
Zero e ou tros que es ta vam em de sen vol vi men to no
ano pas sa do, além da con ti nu i da de de les.

O dis cur so do Se na dor José Jor ge foi com pre-
en di do por esta Casa não como uma crí ti ca ao Pro -
gra ma Fome Zero – mu i to lon ge dis so –, mas como
gran de con tri bu i ção, como um de po i men to de quem
tem ex pe riên cia na área, em fa vor da ação do Go ver-
no Fe de ral no or de na men to des sa rede de pro te ção
so ci al de sen vol vi da ao lon go do tem po, que não tem
pai, não tem dono, mas tem como gran de be ne fi ciá rio
o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, o que me traz a esta tri bu na é a
pre o cu pa ção com es ses pro gra mas, ma ni fes ta da pe -
los Pre fe i tos, par ti cu lar men te os do meu Esta do.

Cito, como exem plo, o Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til (Peti). Esse pro gra ma cri te ri o so é
exe cu ta do em todo o ter ri tó rio na ci o nal e con ta com a
par ti ci pa ção dos Pre fe i tos de to dos os Mu ni cí pi os na
se le ção e na for ma ção des se ca das tro.

O povo bra si le i ro se re cor da das ima gens das
cri an ças tra ba lhan do nos ca na vi a is, nos li xões e em
ou tras tan tas ati vi da des por fal ta de opor tu ni da de de
es ta rem na es co la, de re ce be rem aten ção es pe ci al
do Go ver no Fe de ral e dos Go ver nos Esta du a is.

Digo isso, Sr. Pre si den te, por que, em cer ta oca -
sião, afir mei da tri bu na des ta Casa que eu de sa fi a ria
a so ci e da de bra si le i ra a fa zer um tes te, a aban do nar
um ve í cu lo em qual quer par te do ter ri tó rio na ci o nal.
Da dos os avan ços que con se gui mos no De na tran
(De par ta men to Na ci o nal de Trân si to), no Re na vam
(Re gis tro Na ci o nal de Ve í cu los Au to mo to res) e em
ou tros ca das tros, em pou cos mi nu tos, dada a in for-
ma ti za ção des ses, é pos sí vel sa ber quem é o dono do 
car ro, o ano de fa bri ca ção, o nú me ro do chas sis. Tal
ve í cu lo será re co lhi do a um de pó si to do De tran, es te-
ja onde es ti ver, com to dos seus do nos co nhe ci dos,
com todo seu his tó ri co re ve la do. Mas se de i xar mos
uma cri an ça nas ruas de qual quer ci da de bra si le i ra,

de qual quer ca pi tal bra si le i ra, ela lá per ma ne ce rá,
sem que se pos sa di zer quem é, onde nas ceu, de
onde vem e para onde vai. A úni ca cer te za é a de que
con ti nu a rá no aban do no.

Sr. Pre si den te, isso é trá gi co, ca u sa in dig na ção.
Uma das for mas de se evi tar essa si tu a ção foi con se-
gui da ao lon go do tem po – não pe los in te gran tes do
Go ver no pas sa do, mas pe los Se na do res, pe los re-
pre sen tan tes da po pu la ção bra si le i ra, que ain da têm
ca pa ci da de de se in dig nar com o aban do no na in fân-
cia. Re fi ro-me á apro va ção do Pro gra ma de Erra di ca-
ção do Tra ba lho Infan til, que re ti rou mi lha res de cri an-
ças do tra ba lho em to das as re giões do País. O Peti
não é exe cu ta do ape nas em al gu mas ci da des, ten do
em vis ta os ín di ces do IDH; é um pro gra ma na ci o nal,
exe cu ta do em to dos os Mu ni cí pi os, com per cen tu a is
de acor do com as po pu la ções. Ora, Sr. Pre si den te,
esse pro gra ma está sem pa ga men to há vá ri os me-
ses. Sa be mos que hou ve uma re no va ção do con vê-
nio. Tam bém está sem pa ga men to o Pro gra ma Sen ti-
ne la, que igual men te visa re ti rar cri an ças, ado les cen-
tes e ido sos aban do na dos das ruas e re co lhê-los em
al ber gues mu ni ci pa is.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, fa zer um re co nhe ci men-
to. Fui um da que les que, como mu i tos Se na do res
des ta Casa, fi ca ram in dig na dos com as pa la vras do
Mi nis tro José Gra zi a no, quan do S. Exª di vi diu o Bra sil
en tre nós e eles.

Sr. Pre si den te, as sim como usei des ta tri bu na
para de mons trar mi nha in dig na ção na que le mo men-
to, ago ra eu a uti li zo para re co nhe cer um fato: o Mi nis-
tro Gra zi a no es te ve nes ta Casa e pe diu des cul pas
duas ve zes ao Se na do e à Na ção bra si le i ra. O per dão
é bí bli co. É pre ci so re co nhe cer que a ati tu de de um
ho mem com o pas sa do e a es ta tu ra do Sr. José Gra zi-
a no, que teve a hu mil da de de ad mi tir sua in fe li ci da de
ao pro fe rir tal fra se, que não era sua in ten ção ofen der
quem quer que seja, não pode des per tar em nós ou -
tro sen ti men to que não a cer te za de que S. Exª re al-
men te so freu, tal como o ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so na que le mo men to in fe liz ge ra do
por uma fra se mal in ter pre ta da.

Sr. Pre si den te, esse epi só dio, para mim, está
de fi ni ti va men te en cer ra do. Pa ra be ni zo o Mi nis tro
José Gra zi a no pela hu mil da de de re co nhe cer que
aque la fra se não foi fe liz e di zer que iden ti fi co em S.
Exª uma von ta de ci vil e fér rea de que o Pro gra ma
Fome Zero dê cer to. Exa ta men te por isso, des ta tri bu-
na, que ro di zer ao mes mo Mi nis tro que teve a gran de-
za de pe dir des cul pas a esta Casa – e ten do pe di do
ao Se na do, pe diu à Na ção bra si le i ra – que eu, como
já dis se, con si de ro aque le epi só dio en cer ra do.
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Re co nhe ço em S. Exª a gran de za de um bra si le-
i ro que está à fren te de um pro gra ma sem pre ce den-
tes. Há de se re co nhe cer isso tam bém, po rém, so-
men te isso não quer di zer que o pro gra ma vai dar cer-
to, por que com boa in ten ção e boa von ta de há mu i tas
ini ci a ti vas nes te País, mas por se tra tar de um pro gra-
ma de Go ver no, te mos a obri ga ção de con tri bu ir.

Antes de con ce der o apar te ao gran de Se na-
dor Ney Su as su na, que ro pe dir ao Mi nis tro José
Gra zi a no que, jun ta men te com a Mi nis tra Be ne di ta
da Sil va, tome co nhe ci men to do que re pre sen ta
para os Mu ni cí pi os bra si le i ros o can ce la men to des-
ses res tos a pa gar de con vê ni os que es ta vam as si-
na dos, pu bli ca dos, em pe nha dos e que fo ram can ce-
la dos, por exem plo, por que não ha vi am ain da sido
re a li za das as li ci ta ções.

O no bre Se na dor Ney Su as su na, que foi um
gran de Mi nis tro e é um par la men tar ex pe ri en te,
sabe que o Pre fe i to não faz a li ci ta ção se não ti ver
os re cur sos. Ele es pe ra a au to ri za ção da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral. Ora, se ha via o con vê nio, se hou ve
o em pe nho, se hou ve a pu bli ca ção, se foi ins cri to
como “res tos a pa gar”, o Pre fe i to ti nha toda a ex-
pec ta ti va de re a li zar a obra.

So men te no Mu ni cí pio de Pal mas, nos sa ca pi tal,
es ta mos per den do dois cen tros da ju ven tu de, um al-
ber gue e um cen tro de múl ti plo uso, que es ta vam de-
vi da men te em pe nha dos e pu bli ca dos, Sr. Pre si den te.
Fico pro fun da men te pre o cu pa do, por que não bas ta
tor cer para que o Fome Zero dê cer to; nós te mos de
dar con ti nu i da de ao Peti, ao Pro gra ma Sen ti ne la e aos 
pro gra mas de in cen ti vo ao pri me i ro em pre go.

Re co nhe cen do a ca pa ci da de da Mi nis tra Be ne-
di ta da Sil va e o ím pe to, a von ta de e o de se jo do Mi -
nis tro José Gra zi a no, ve nho, des ta tri bu na, pe dir a S.
Exªs que ado tem os de ma is pro gra mas e o Pro gra ma
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til como se fos sem
des te Go ver no, como se fos sem pro gra mas do povo
bra si le i ro, o qual viu as cri an ças de i xa rem o tra ba lho
nos li xões, o que ca u sa va uma in dig na ção mu i to
gran de em to dos nós.

Ouço V. Exª, Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, so li da ri zo-me
com V. Exª. Essas ad ver si da des que está en fren tan-
do a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral de vem ser en-
ten di das como di fi cul da des pró pri as do iní cio de
uma es tru tu ra em que ain da é pre ci so fa zer ajus tes.
Em re la ção ao even to do Mi nis tro José Gra zi a no, eu 
ti nha ido à Co mis são para in ter pe lá-lo tam bém, mas 
o pe di do de des cul pas de S. Exª foi su fi ci en te para
me fa zer de sis tir. Pen sei que não de via to car no as -

sun to, em bo ra to dos sa i bam que se ria im por tan te
para um par la men tar nor des ti no fa tu rar ma ni fes tan-
do a in dig na ção dos ci da dãos de sua re gião. Con tu-
do, S. Exª teve a gran de za de pe dir des cul pas, e o
as sun to está en cer ra do. Esta mos aju dan do o Go-
ver no na sua mis são; pelo me nos foi a de fi ni ção do
meu Par ti do, a qual va mos se guir ce ga men te. O
can ce la men to de inú me ros con vê ni os em to dos os
Mi nis té ri os re al men te deve ser re pen sa do, pois tem
cri a do um pro ble ma se ri ís si mo. Vou dar-lhe um úni -
co exem plo. Pe dra de Fogo, Mu ni cí pio pa ra i ba no,
re ce beu re cur sos para cons tru ir, na área fa ve la da,
50 ca sas. A Pre fe i tu ra as su miu o com pro mis so e fez 
60 ca sas. Ain da so bra ram R$30 mil, o su fi ci en te
para cons tru ir mais seis ou sete ca sas. Embo ra já
es ti ves se em cur so tal cons tru ção e o di nhe i ro já es -
ti ves se no ca i xa da Pre fe i tu ra, o con vê nio foi can ce-
la do. Como exa u riu o tem po, can ce la ram o con vê-
nio. Os R$30 mil fo ram de vol vi dos e é pre ci so que
se de vol va o di nhe i ro das ca sas fe i tas além das que 
ha vi am sido con tra ta das com o Mi nis té rio. Tam bém
há ca sos como esse na Ama zô nia, onde os Pre fe i-
tos, em vir tu de das con di ções cli má ti cas, não con se-
guem con clu ir os di ques no tem po de ter mi na do em
Bra sí lia. Enfim, há mi lha res de ca sos em to dos os
Mi nis té ri os, que es tão ca u san do uma ce le u ma sem
ta ma nho. Não sei como fa zer, por que há pro ble mas
até em re la ção ao pró prio abas te ci men to. Há 1,8 mi -
lhão de bol sas ali men ta ção no nor des te. No ven ta
Mu ni cí pi os da Pa ra í ba es ta vam sen do con tem pla-
dos. De re pen te, esse nú me ro foi re du zi do a 15. Os
que es ta vam re ce ben do a bol sa re cla ma ram por que
con ti nu am ten do ne ces si da de, pois ain da exis te ca -
la mi da de em tais Mu ni cí pi os. O di fe ren ci al de ape-
nas 0,001 do ín di ce que está sen do con si de ra do faz 
com que de ter mi na da ci da de te nha a bol sa ali men-
ta ção e a vi zi nha não, em bo ra apre sen te si tu a ção
tão ca la mi to sa quan to a ou tra. Não é pos sí vel no tar
uma di fe ren ça do ín di ce de 0,001. So li da ri zo-me
com V. Exª. Enten do que es ta mos no iní cio de um
novo Go ver no, mas es ses ajus tes pre ci sam ser fe i-
tos para que in jus ti ças como as que ci ta mos não se -
jam per pe tu a das. Pa ra béns!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PSDB – TO) – Agra de ço a V. Exª o apar te e in cor-
po ro as suas pa la vras ao meu pro nun ci a men to, emi -
nen te Se na dor Ney Su as su na, Pre si den te da Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e ex-Pre si den te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, mis são que
cum priu mu i to bem. 

O exem plo de V. Exª é di dá ti co. Como já foi
anun ci a do pelo Se na dor João Ri be i ro, que me an te-
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ce deu nes ta tri bu na, está pre sen te um im por tan te
De pu ta do Esta du al, ir mão do ex-Pre si den te da Asso -
ci a ção To can ti nen se dos Mu ni cí pi os, atu al Pre fe i to de 
To can ti nó po lis, o nos so De pu ta do Fa bi on Go mes. Os
nos sos pre fe i tos es tão pro fun da men te pre o cu pa dos.
Há inú me ros ca sos de pre fe i tos que con tra ta ram
obras, de sa pro pri a ram áre as, re sol ve ram pro ble mas
ur ba nos, prin ci pal men te vi san do à cons tru ção de ca -
sas po pu la res, fru to das emen das con tin gen ci a das
des ses res tos a pa gar que fo ram can ce la dos, e ago ra
não es tão ten do ou tras al ter na ti vas.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de ten tar, des ta tri bu-
na, pe ran te os meus Pa res, es cla re cer um epi só dio
que en vol veu mi nha par ti ci pa ção na aber tu ra do VIII
Con gres so Bra si le i ro de Mu ni cí pi os, a que com pa re ci
pelo im pe di men to do Pre si den te des ta Casa, Se na-
dor José Sar ney, e do Vice-Pre si den te, Se na dor Pa u-
lo Paim. Na que la opor tu ni da de, V. Exª, Se na dor Pa u lo
Paim, es ta va hos pi ta li za do, ca u san do pre o cu pa ção
em to dos, não só aos Se na do res e De pu ta dos e ele i-
to res do Rio Gran de do Sul, mas tam bém aos tra ba-
lha do res do Bra sil, que re co nhe cem em V. Exª uma
vida in te i ra de di ca da à luta pelo sa lá rio mí ni mo, que é, 
como diz tão bem, a me lhor for ma de se dis tri bu ir ren -
da nes te País.

Sr. Pre si den te, re pre sen tan do o Se na do da Re -
pú bli ca, fui à aber tu ra do VIII Con gres so Bra si le i ro de
Mu ni cí pi os. Lá, de acor do com o ce ri mo ni al e não por
mi nha von ta de, fa lei por úl ti mo, na con di ção de Pre si-
den te do Se na do Fe de ral. Lá es ta vam o Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, e o Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu-
nha. Só pude per ce ber que as mi nhas pa la vras ha vi-
am ca u sa do al gu ma in sa tis fa ção no Mi nis tro Ciro Go -
mes após o tér mi no do meu dis cur so. Na im pren sa, li
que o Mi nis tro con si de rou a mi nha par ti ci pa ção irô ni-
ca e in de li ca da com re la ção a ele . Vou re pe tir aqui o
que eu dis se na pre sen ça do Mi nis tro Ciro Go mes. Eu
dis se que o Mi nis tro Ciro Go mes ti nha sido um gran de
Pre fe i to, um gran de Go ver na dor e para que S. Exª fos -
se tam bém um gran de Mi nis tro – o que era a mi nha
tor ci da, não irô ni ca e não in de li ca da – seu Mi nis té rio
não de ve ria ter 92% dos re cur sos con tin gen ci a dos.
Dis se-lhe que, para mim, o úl ti mo gran de bra si le i ro
que, re co nhe cen do a gran de za do ter ri tó rio na ci o nal,
ha via fe i to al gu ma co i sa ex tra or di ná ria para este País
ti nha sido Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, quan do
trou xe a ca pi tal do Rio de Ja ne i ro para Bra sí lia. JK
abriu a ro do via Be lém-Bra sí lia e nos en se jou co nhe-
cer o Bra sil das Tor de si lhas, que não ocu pa mos, em
cujo solo es tão as ri que zas, a bi o di ver si da de, os cer -
ra dos, esta imen si dão ter ri to ri al cha ma da Bra sil.

Entre tan to, dois ter ços da po pu la ção bra si le i ra in sis-
tem em vi ver em um ter ço do ter ri tó rio na ci o nal.

Isso é uma dis tor ção. De quem é que po de mos
es pe rar um pro je to na ci o nal que mude esta re a li da-
de? Se não do Pre si den te da Re pú bli ca, do Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal, Ciro Go mes, tão ad mi ra do
nes ta Casa, pes soa que sem pre tive na mais alta con -
ta, so bre tu do por ser um de mo cra ta.

E o que dis se eu na que la opor tu ni da de, Sr. Pre -
si den te? Pedi a ele, uma vez que es tá va mos di an te
de Pre fe i tos do Bra sil in te i ro, que es tu das se a pos si bi-
li da de da li be ra ção des sas emen das par la men ta res,
que não têm nada de pa ro qui al. Não há nada de er ra-
do com elas, e os nos sos pre fe i tos sa bem bem dis so.

Sr. Pre si den te, mu i tos Con gres sos, no mun do
in te i ro, têm como prin ci pal ati vi da de o tra ba lho da
peça or ça men tá ria. Alguns de les se re ú nem de for ma
uni ca me ral e ex clu si va men te para tra tar do Orça men-
to da União. É o tra ba lho mais im por tan te em gran de
par te dos Con gres sos, em mu i tos pa í ses. Aqui, nós
me xe mos num per cen tu al mu i to pe que no. A par ti ci pa-
ção do Con gres so bra si le i ro no Orça men to da Re pú-
bli ca é pe que na. Tudo vem exe cu ta do, tudo vem em
uma pri me i ra peça for mu la da pe los Srs. Mi nis tros,
pelo Po der Exe cu ti vo.

O que quis eu na que le mo men to, quan do par ti-
ci pa va do VIII Con gres so Bra si le i ro de Mu ni cí pi os?
Pe dir ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, na me di da
do pos sí vel, o des con tin gen ci a men to dos re cur sos.
Não há ne nhu ma iro nia nis so. Di zer que Ciro Go mes
foi um bom pre fe i to e um bom go ver na dor não tem
nada de irô ni co nem de in de li ca do. Ago ra, di zer que
ele vai ser bom Mi nis tro com 90% dos re cur sos blo -
que a dos é uma cons ta ta ção. To da via, isso ca u sou in -
dig na ção no Mi nis tro. E o Mi nis tro dis se à im pren sa –
o que só pos so cre di tar aos pro fis si o na is da im pren sa
– que as obras, ou as emen das, a peça or ça men tá ria
do Go ver no an te ri or, em re la ção ao seu Mi nis té rio,
não re sis ti ri am a um exa me éti co acu ra do.

Fica o Mi nis tro com o de ver de di zer à Na ção o
que é que não se sus ten ta mo ral men te na qui lo que
en con trou no seu Mi nis té rio. Como bra si le i ro, S. Exª
tem a res pon sa bi li da de de di zer se está cor re to o que
a im pren sa pu bli cou, as afir ma ções de que a he ran ça
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so no to can te
ao seu Mi nis té rio não re sis ti ria a uma aná li se mo ral.
Não ouvi o Mi nis tro de cla rar, ape nas li na im pren sa.

Sr. Pre si den te, quem me co nhe ce sabe da mi -
nha fran que za e de que nada de irô ni co tra go nas ve -
zes em que ocu po esta tri bu na, ou mes mo par ti ci po
de so le ni da des. Não fui irô ni co com o Mi nis tro Ciro
Go mes. Estou di zen do a ele, des ta tri bu na, que se ele
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me en ten deu as sim, cer ta men te não fui fe liz na for ma
como me ex pres sei. Mas não ace i to, em hi pó te se al -
gu ma, que ele diga que há al gu ma co i sa que não te -
nha con sis tên cia mo ral na qui lo que en con trou, se ele
não re ve lar à Na ção o que de imo ral en con trou no seu 
Mi nis té rio, vin do do Go ver no pas sa do. Por que uma
das co i sas da qual me or gu lho foi ter sido Vice-Lí der,
nes ta Casa, do Se na dor Arthur da Tá vo la, Vice-Lí der
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Tal vez, Sr. Pre si den te, ain da seja mu i to cedo
para um jul ga men to, mas o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so es cre veu seu nome na his tó ria
des te País como um dos gran des de mo cra tas, um
dos gran des pre si den tes da nos sa his tó ria. Eu me
or gu lho de ter in te gra do o Go ver no de S. Exª. Eu
me or gu lho, não de de fen dê-lo, por que da mi nha
de fe sa ele não pre ci sa, mas de des ta car as co i sas
im por tan tes de i xa das nes te País por Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

Se al gu ma co i sa de er ra do, nes te ou na que le
Mi nis té rio, for en con tra da pelo Go ver no atu al, acho
que nada mais jus to, nada mais ne ces sá rio, nada
mais éti co e mo ral do que ser tra zi do à opi nião pú bli-
ca, não para res pon der ao pro nun ci a men to de um
Par la men tar hu mil de, de um Esta do hu mil de, de al-
guém sin ce ro, de al guém que acre di ta, de al guém
que dis se, na que la opor tu ni da de, que vo ta ria to das
as re for mas que fos sem pro pos tas por este Go ver no.
Por que este Go ver no foi ele i to da for ma mais de mo-
crá ti ca, ti ve mos a mais de mo crá ti ca das tran si ções.
Tra ba lhei até o úl ti mo mi nu to, no se gun do tur no das
ele i ções, pelo can di da to José Ser ra. O mes mo em pe-
nho com que tra ba lhei, o mes mo de vo ta men to, a
mes ma em pol ga ção na tu ral nas co i sas que faço, te -
nho ago ra, como bra si le i ro, de es pe ran ças e de ex-
pec ta ti vas com re la ção às ações des te Go ver no.

Sr. Pre si den te, eu dis se des ta tri bu na que não
me in clu i ria en tre aque les que se re por ta ri am aos
dis cur sos de cam pa nha ou aos dis cur sos da vida in -
te i ra de par la men ta res dos Par ti dos dos Tra ba lha do-
res ou de qual quer ou tro par la men tar que per ten ça
à base de apo io do atu al Go ver no para di zer que
es ta va ha ven do in co e rên cia. Essa ati tu de não con-
tri bui em nada.

Cre io que o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci está vi ven-
do in ter na men te uma gran de con tra di ção por ter uma
for ma ção eco nô mi ca, po lí ti ca e so ci al – re co nhe ci da
pela po pu la ção bra si le i ra em um sen ti do – e es tar
como Mi nis tro da Eco no mia fa zen do aqui lo que é
pos sí vel. Eu tal vez não es ti ves se fa zen do di fe ren te.
Qu e ro crer que esse ris co não cor re o Bra sil nem cor -
ro eu, pois não se rei Mi nis tro da Eco no mia nes te Go -

ver no ou em ou tro.Acre di to na sin ce ri da de, na ho nes-
ti da de e na com pe tên cia do Mi nis tro Antô nio Pa loc ci
em re la ção a tudo que está sen do fe i to.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de i-
xou be los li vros de So ci o lo gia. E não foi mu i to o que S. 
Exª pôde fa zer na Pre si dên cia da Re pú bli ca. E te nho
que en ten der que uma co i sa é o Pro fes sor Fer nan do
Hen ri que Car do so na sala de aula, trans mi tin do aos
seus alu nos aqui lo de bom, de tão im por tan te que há
em sua for ma ção; ou tra co i sa é ser Pre si den te do
País. Uma co i sa é o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, Pre si den te do PT, em um ca mi nhão, em fren te de
uma fá bri ca; e ou tra co i sa é o que pode fa zer o ci da-
dão Luiz Iná cio Lula da Sil va, de quem não se pode
du vi dar da von ta de, da trans pa rên cia, do de se jo de
mu dar este País. 

Qu e ro di zer a Sua Exce lên cia, mais uma vez, e
aos Par la men ta res do PT que te nham em mim um
par ce i ro para vo tar as me di das ne ces sá ri as a re for-
mas jus tas que o Go ver no pre ten de man dar para esta 
Casa. Eu dis se que, não que ren do de sa gra dar ne-
nhum seg men to, seja do Ju di ciá rio ou qual quer ou tro,
com re la ção aos di re i tos ad qui ri dos, mas exis te um
di re i to ad qui ri do trans mis sí vel he re di ta ri a men te nes te
País, que é o di re i to à mi sé ria, à fome, à po bre za, ao
ano ni ma to, que não tem de fen so res. E aque les que
fa lam em di re i tos ad qui ri dos, na Cons ti tu i ção, as apo -
sen ta do ri as de 10, 12, 15 mil re a is, es ses eu sei que
de sa gra da rei, por que voto, Sr. Pre si den te. Se vier
para esta Casa hoje um pro je to que afe te os di re i tos
ad qui ri dos, que me per do em aque les que se in clu em
nes sa pe que na ca te go ria, seja quem for, mas em
nome da que les mi lha res de anô ni mos que não têm
apo sen ta do ria, que não têm em pre go, que não têm
opor tu ni da de, vo ta re mos e mo di fi ca re mos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PSDB – TO) – Con ce de rei o apar te a V. Exª. Antes, 
po rém, fi na li zan do essa par te do meu pro nun ci a-
men to, se bem que me pa re ce que o que fez o Mi -
nis tro José Gra zi a no na que le mo men to pos sa ter
sido bem mais gra ve, mas, se o Mi nis tro Ciro Go-
mes te nha dado uma in ter pre ta ção ne ga ti va ao que
eu dis se, que ro que te nha nas mi nhas pa la vras sin -
ce ras, re no va das aqui, a mi nha ad mi ra ção por sua
par ti ci pa ção ago ra no pro ces so ele i to ral de que não
fui irô ni co, não fui in de li ca do e que de se jo como Se -
na dor e como bra si le i ro que os re cur sos da sua
Pas ta não fi quem blo que a dos em 92%, por que se-
não, nem que ren do, será o Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal que pre ci sa mos nes te País. 
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Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or dem e para
não ser in jus to, ain da mais em se tra tan do de uma
dama, a nos sa Co le ga Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes, con ce der-lhe o apar te e, em se gui da, ou vi-
rei V. Exª.

A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) – Sr.
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, en quan to ou via
o seu pro nun ci a men to vi que V. Exª ini ci ou com a
mes ma pre o cu pa ção que ve nho me de di can do a vida
in te i ra, que é a ques tão das nos sas cri an ças e ado -
les cen tes, não só do meu Esta do, o Ce a rá, mas pro -
cu ran do, ao lon go da mi nha vida, dar uma con tri bu i-
ção por essa ca u sa que acre di to ser uma das mais
no bres do nos so País, e ain da há mu i to o que se fa zer
para que pos sa mos de uma vez por to das re pa rar tan -
tas in jus ti ças que são co me ti das no dia-a-dia con tra
as nos sas cri an ças, os nos sos ado les cen tes e jo vens
no Bra sil. Como V. Exª, acre di to tam bém que o Pro -
gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til foi cer te i ro,
um Pro gra ma que aju dou mi lha res de cri an ças no
nos so País e que deu opor tu ni da de para que elas ti -
ves sem o di re i to a ser fe li zes, a uma vida me lhor e pu -
des sem es tar nas es co las, apren den do. Na ver da de,
eu gos ta ria, a prin cí pio, de pa ra be ni zar V. Exª por tra -
zer a esta Casa uma pre o cu pa ção que é a de to dos
nós bra si le i ros. Mas me sin to tam bém, como Vice-Lí -
der do Go ver no, na obri ga ção de to car num as sun to
re la ci o na do ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. Co -
nhe ço V. Exª, sei do seu tra ba lho, da sua com pe tên-
cia, da sua se ri e da de, sei do seu com pro mis so em
de fe sa do seu Esta do e des te País, sei da sua pre o cu-
pa ção e, por isso, te nho cer te za que V. Exª, ao de cla-
rar o que de cla rou, não o fez de for ma irô ni ca, pelo
con trá rio. Já tive va ri as opor tu ni da des de con ver sar
com V. Exª, e V. Exª já co lo cou a ad mi ra ção que tem
pelo Mi nis tro Ciro Go mes e pelo tra ba lho que re a li zou
como Pre fe i to de For ta le za, como Go ver na dor do Ce -
a rá, in clu si ve re co nhe ci do no nos so Esta do como um
dos Go ver na do res mais po pu la res, por tudo o que
pôde fa zer, pela com pe tên cia, pela se ri e da de e pela
for ma fir me como con du ziu os des ti nos do nos so
povo do Ce a rá. E, hoje, o Mi nis tro Ciro Go mes tem
uma gran de res pon sa bi li da de, uma gran de fun ção,
que, te nho cer te za, irá cum prir, mes mo com a ne ces-
si da de que teve o Go ver no dos con tin gen ci a men tos,
ten do em vis ta a si tu a ção di fí cil que o País vem atra -
ves san do, e o Mi nis tro Ciro Go mes sa be rá tra tar des -
sa ques tão com res pon sa bi li da de, com se ri e da de,
com com pro mis so, e sa be rá dar ao Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal aqui lo que o povo do Bra sil me re ce,
ape sar das di fi cul da des que o Go ver no vem en fren-
tan do, com os pou cos re cur sos que tem para ad mi-

nis trar. O mais im por tan te que de ve mos fa zer, aqui
nes ta Casa, na ver da de, é res pe i tar o pon to de vis ta
de cada um. O Mi nis tro Ciro Go mes é uma pes soa
que tem uma per so na li da de for te e é con vic to no que
pen sa e no que fala. O que pode ter ocor ri do, tal vez,
foi uma má com pre en são no de ba te que tra va ram;
cer ta men te, os dois com os me lho res in te res ses, que
são os de de fen der o País e o povo bra si le i ro. Por tan-
to, de se jo me con gra tu lar com V. Exª pela sua pre o cu-
pa ção com a ca u sa das cri an ças e dos ado les cen tes.
De se jo tam bém as su mir o com pro mis so de aju dar a
for ta le cer seu pen sa men to, a opor tu ni da de que traz à 
Casa de uma dis cus são tão im por tan te como esta.
Qu e ro crer, na cer te za de que V. Exª, em ne nhum mo -
men to, agiu com iro nia ou com qual quer tipo de des -
dém em re la ção ao tra ba lho do Mi nis tro Ciro Go mes.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
o apar te de V. Exª. Qu e ro re pe tir aqui lo que eu dis se
em um apar te, quan do V. Exª es tre ou nes ta tri bu na: V.
Exª é da que las fi gu ras que des per tam sim pa tia na
po pu la ção bra si le i ra e é, sem dú vi da, uma das es pe-
ran ças que a cri an ça bra si le i ra tem nes ta Casa de ver
sua si tu a ção me lhor aten di da.

Fiz tam bém, no iní cio de meu man da to, al gu mas
re fle xões nes ta Casa. Dis se há pou co – não sei se V.
Exª es ta va em ple ná rio – que se al guém de i xar um ve -
í cu lo em qual quer rua de qual quer ci da de do País, ele 
é fa cil men te iden ti fi ca do, des co ber to seu his tó ri co,
des de o ano de fa bri ca ção, pro pri e tá ri os, nú me ro de
chas si etc. E esse ve í cu lo será re co lhi do e guar da do,
sob a pro te ção do Esta do bra si le i ro, em fa vor do pro -
pri e tá rio, se hou ver sido rou ba do ou mes mo aban do-
na do. A mes ma sor te não tem uma cri an ça. E fui
além, Se na do ra Pa trí cia. É tão tris te cons ta tar, mas a
gran de ma i o ria dos mu ni cí pi os bra si le i ros têm um
ser vi ço de pro te ção ani mal que re co lhe cães aban do-
na dos pe las ruas. Tam bém têm um lo cal onde fi cam à
dis po si ção dos seus pro pri e tá ri os até uma cer ta data, 
com va ci na ção e uma sé rie de ou tros ser vi ços. A cri -
an ça bra si le i ra não teve sor te igual. Como bra si le i ro,
te nho es pe ran ça de que a pre sen ça de V. Exª, nes ta
Casa, sig ni fi que me lhor sor te para os aban do na dos
na in fân cia, que se tor nam os ado les cen tes ir re cu pe-
rá ve is. Fi quei bas tan te mo ti va do em ver a cri a ção da
Sub co mis são da Cri an ça, que tem a par ti ci pa ção de
V. Exª e da Se na do ra Lú cia Vâ nia, se não me en ga no.

Sin ce ra men te, Se na do ra Pa trí cia, mes mo ten do
ou vi do do Mi nis tro Ciro Go mes al gu mas pon de ra ções
com as qua is não con cor do so bre o Go ver no Fer nan-
do Hen ri que Car do so, não tive, nem de lon ge, a in ten-
ção de ca u sar qual quer mal-es tar com re la ção a S.
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Exª, que ad mi ro tan to. Cer ta men te, como dis se bem
V. Exª, o Mi nis tro é um ho mem de tem pe ra men to for -
te, tal vez um pou co ex plo si vo. E não se pode nem di -
zer que o Mi nis tro Ciro Go mes tem um pa vio cur to;
pen so que S. Exª não tem mes mo pa vio. Se V. Exª diz
isso, cer ta men te, hou ve um equí vo co de in ter pre ta-
ção. A his tó ria nos per mi ti rá que esse mal-en ten di do
se des fa ça. Como fez José Gra zi a no, que, na con di-
ção de Mi nis tro, teve gran de za para pe dir des cul pas à 
Na ção pela fra se in fe liz que pro nun ci ou, se fui in fe liz
para com o Mi nis tro Ciro Go mes, que ro crer que S.
Exª pos sa me en ten der, in ter pre tar-me de uma ou tra
for ma e, quem sabe, até me des cul par, se ti ver eu in -
cor ri do em qual quer erro com re la ção ao Mi nis tro, a
quem tan to ad mi ro.

Com pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que ro sa u dar, de um
lado, a fir me za com que diz que está dis pos to a exa -
mi nar cor tes de tudo aqui lo que pos sa ser con si de ra-
do ina de qua do, exa ge ra do, em re la ção aos di re i tos
da ma i o ria do povo bra si le i ro, que ain da não par ti ci pa
efe ti va men te da ri que za da Na ção, e da sua dis po si-
ção de exa mi nar as pro po si ções que o Pre si den te
Lula irá en ca mi nhar para esta Casa. Pedi tam bém
este apar te para in for mar que, nes te ins tan te, está
pre sen te na Casa o ex-pre si den te e ex-Go ver na dor
Ita mar Fran co, in di ca do para ser Emba i xa dor na Itá lia.
E da qui a ins tan tes, às 17:30 ho ras, ini ci ar-se-á a au -
diên cia da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal para ou vir o ex-pre si den te Ita mar Fran co,
o ex-De pu ta do Til den San ti a go, in di ca do para ser
Emba i xa dor em Cuba, e a Emba i xa do ra Ce li na Ma ria
Assun ção do Vale Pe re i ra, para ser Emba i xa do ra na
Su í ça. Con vi do V. Exª a, pos te ri or men te, com pa re cer
à au diên cia. Obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Antes de con ce der um apar te ao Se na dor
Mag no Mal ta, com gran de ale gria, res pon do ao Se na-
dor Edu ar do Su plicy di zen do que sim: va mos, sem
dú vi da ne nhu ma, ter mo men tos de de ba tes pro fun-
dos nes ta Casa acer ca de di re i tos ad qui ri dos. Pen so
que di re i to ad qui ri do ma i or é de quem ain da nada
teve. E V. Exª, sem dú vi da, re pre sen ta mu i to bem es -
sas pes so as nes ta Casa, já que a luta de V. Exª em fa -
vor da dis tri bu i ção de ren da, da ren da mí ni ma, é co -
nhe ci da não só no Bra sil, mas em toda par te.

Por tan to, nes sa si tu a ção, ain da que pos sa es tar
de sa gra dan do a se to res do meu Par ti do, digo e re a fir-
mo: vou vo tar tudo aqui lo que en ten do ser a mu dan ça

de se ja da pela po pu la ção com a ele i ção de Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

Mi nis tro Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –

Meu caro Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, ouvi
aten ta men te o pro nun ci a men to de V. Exª e que ria
cum pri men tá-lo – e sei que isso é ver da de i ro – quan -
do V. Exª se dis põe a aju dar nas pro pos tas do Go ver-
no Lula para que o País se de sen vol va. Qu e ro dar
aqui um de po i men to de quan to con si de ro com pe ten-
te, hon ra do e dig no o Mi nis tro Ciro Go mes. É com pre-
en sí vel o con tin gen ci a men to das do ta ções de seu mi -
nis té rio, pois S. Exª teve um ges to de gran de za e de
lar gue za em com pre en der o mo men to di fí cil em que o 
País vive, na ex pec ta ti va de que pos sa mos, mais adi -
an te, ter mu i tos re cur sos para aju dar o de sen vol vi-
men to das re giões mais po bres do País. Mas uma
par te do pro nun ci a men to de V. Exª me pre o cu pa,
quan do afir ma que ou o Mi nis tro Ciro Go mes dis se,
ou foi ve i cu la do pela im pren sa, que en con trou uma si -
tu a ção de cer ta gra vi da de den tro do mi nis té rio. Como
fui Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal do Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que ria di zer
a V. Exª que gos ta ria mu i to de ver, do es pa ço em que
fui mi nis tro, es sas co i sas mu i to cla ras; elas são para
mim im por tan tes. Sou mu i to ami go, apo i ei o Mi nis tro
Ciro para Pre si den te da Re pú bli ca e o fiz com a con -
vic ção de que es ta va apo i an do um ho mem que es ta-
va pre pa ra do para go ver nar o País. Tive a enor me
ale gria de ver um nor des ti no como eu à fren te de um
mi nis té rio, re to man do a ban de i ra do de sen vol vi men to
re gi o nal, re in se rin do o Nor des te, o seu Cen tro-Oes te
e o Nor te na agen da do de sen vol vi men to na ci o nal. É
pre ci so dar tem po. Há uma pres sa, que acho com pre-
en sí vel, por par te de to dos nós em re la ção aos gra ves
pro ble mas do Bra sil. Mas te nho cer te za, pelo com-
por ta men to que tive à fren te da que le mi nis té rio, que
nada te nho a te mer com qual quer tipo de au di to ria. E
que ro di zer aqui, de pú bli co, pela re fe rên cia que V. Exª 
faz, que a ser ver da de – e não que ro du vi dar de V. Exª
– o pro nun ci a men to do Mi nis tro Ciro Go mes, que S.
Exª in clua o pe río do em que fui mi nis tro. E faço isso
na con di ção de ami go, li be ran do a S. Exª, ao Go ver-
no, a quem quer que seja, para que ana li se o meu
com por ta men to à fren te da que le mi nis té rio. Não que -
ro me re fe rir aos ou tros mi nis tros, mas são dois co le-
gas ex-Se na do res que cer ta men te se com por ta ram
com hon ra dez e dig ni da de à fren te do mi nis té rio. É
im por tan te, a ser ver da de essa de cla ra ção, que os fa -
tos ve nham ser es cla re ci dos para a opi nião pú bli ca.
Mu i to obri ga do, Sr. Se na dor.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço ao Se na dor Fer nan do Be zer ra pelo
apar te. V. Exª não pre ci sa ria nem ter pres ta do a Casa
esse es cla re ci men to. To dos nós to can ti nen ses, bra si-
le i ros, acom pa nha mos de per to a pas sa gem de V.Exª
pelo mi nis té rio. E há uma gran de dis cus são que
aque le mi nis té rio não pode per der – e digo isso afir -
man do que o nos so To can tins, o meu To can tins, o To -
can tins des te Bra sil in te i ro, já tem no rio To can tins
qua tro gran des usi nas hi dre lé tri cas cons tru í das: a pri -
me i ra é no Esta do do Se na dor De mós te nes Tor res,
em Ser ra da Mesa; re cém-ina u gu ra da, se não me en -
ga no, no Mu ni cí pio de Po ran ga tu, pe gan do par te de
Mi na çu, bem ao nor te do Esta do de Go iás, é a usi na
hi dre lé tri ca cons tru í da pela Tract bell. Ela foi ina u gu ra-
da no fi nal do ano pas sa do e leva o nome tam bém no
rio To can tins – o Se na dor De mós te nes Tor res tal vez
me so cor ra no meu es que ci men to –...en fim, foi a úl ti-
ma usi na hi dre lé tri ca ina u gu ra da. Antes, hou ve a ina -
u gu ra ção da Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães e da Usi -
na de Tu cu ruí. No rio To can tins já são qua tro; e se rão
ou tras cin co usi nas hi dre lé tri cas cons tru í das ain da no 
rio To can tins.

Estou di zen do isso tudo, Se na dor Fer nan do Be -
zer ra, por que V. Exª co nhe ce bem o de se jo que tem o
bra si le i ro cha ma do José Wil son Si que i ra Cam pos de
ver o Pro je to Do a dor, que le va rá as águas da gran de
Ba cia Hi dro grá fi ca do To can tins para o Nor des te, re vi-
ta li zan do o rio São Fran cis co. Qu an to a esse Pro je to,
na hora em que vi o Mi nis tro Ciro Go mes ser es co lhi-
do para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, eu dis se:
“Pron to, es ta mos nas mãos de um nor des ti no e essa
dis cus são será con ti nu a da”. É isso que es pe ro. Não
te nho dú vi da da ca pa ci da de, da ho no ra bi li da de, da
com pe tên cia do Mi nis tro Ciro Go mes.

Espe ro que o “dito” en tre ve ro ocor ri do na aber -
tu ra do Con gres so dos Mu ni cí pi os Bra si le i ros pos sa
ser es cla re ci do. E que ro crer tam bém – li isso na
Ga ze ta Mer can til, en tre ou tros jor na is – que o mi nis-
tro te ria afir ma do que mu i ta co i sa que en con trou no
mi nis té rio não so fre ria uma aná li se éti ca. Espe ro
que essa aná li se éti ca seja fe i ta o mais ra pi da men te
pos sí vel, em be ne fí cio não ape nas de V. Exª, de
cuja ho nes ti da de, com pe tên cia e trans pa rên cia esta 
Casa não pode du vi dar, mas tam bém do pró prio mi -
nis tro que ocu pa a área. Se não, ca i re mos na que la
fase no va men te em que se diz: “Te nho um dos siê”.
Pen so que quem quer que te nha um dos siê so bre
quem quer que seja e o guar da na mão está pres-
tan do um des ser vi ço, por que aí fica pa re cen do
chan ta gem ou a es pe ra de um bom acor do. A si tu a-
ção “guar do esse dos siê”, lem bra-me bem o Se na-

dor Ro meu Tuma, é cri me e, para quem está na ad -
mi nis tra ção pú bli ca, é pre va ri ca ção.

Por tan to, se a al guém é dado o co nhe ci men to
de algo ilí ci to, tal pes soa tem a obri ga ção, se gun do as 
leis bra si le i ras, de tor nar a ques tão pú bli ca. E es pe ro
que isso seja fe i to, se for o caso. Se a im pren sa ti ver
pu bli ca do al gu ma co i sa que o mi nis tro não te nha dito
que S. Exª, mais uma vez, me per doe.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – V.Exª me
con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PSDB – TO) – 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
Edu ar do Si que i ra Cam pos, fi quei sen si bi li za do com o
pro nun ci a men to de V. Exª, prin ci pal men te quan do,
com tan ta ve e mên cia, men ci o nou as cri an ças des te
País, os po bres, os in fe li ci ta dos. Sei por que V. Exª as -
sim agiu: co nhe ço sua ori gem, a ori gem de sua fa mí-
lia, suas di fi cul da des quan do cri an ça, no in te ri or de
São Pa u lo. Tal vez o Bra sil não co nhe ça sua his tó ria e
não a ima gi ne ao vê-lo hoje Se na dor e fi lho de Go ver-
na dor. Seu pai, com os fi lhos, fa bri ca va BHC no in te ri-
or de São Pa u lo, um in se ti ci da ter rí vel. V. Exª, quan do
pe que no, em pa co ta va o BHC, com seus ir mãos, para
ven der na fe i ra. Qu an do V. Exª fala dos po bres sabe
do que está fa lan do, por que é um exem plo de que se
for dada às cri a tu ras pe que nas a opor tu ni da de de in -
ser ção so ci al, a opor tu ni da de de sen ta rem-se à mesa 
e fa ze rem três re fe i ções por dia, não te nha dú vi da de
que mi lhões de cri an ças no País se tor na rão um Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, com gran des pos si bi li da de de
as su mi rem po si ções tão sig ni fi ca ti vas pela ri que za de 
ca pa ci da de e cri a ti vi da de do nos so povo. Ago ra, a
mim me pre o cu pa, Se na dor, a le gis la ção que te mos.
Vi ve mos num país onde quem mata um ja ca ré é con -
de na do a cin co anos de pri são, co me te cri me ina fi an-
çá vel. Não está er ra do, não! Quem mata um tatu, é
con de na do a cin co anos, co me te cri me ina fi an çá vel.
O su je i to que ati ra no ros to de uma cri an ça e é réu pri -
má rio vai para a rua no dia se guin te. Hoje, Se na dor,
as pes so as cha mam ca chor ro de meu fi lho, be i jam
sua boca, le vam o ca chor ro ao ca be le i re i ro, lhe dão
co mi da im por ta da e ain da o le vam ao mé di co.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Não que ro di zer que ele anda de car ro ofi ci al
para não pa re cer pro vo ca ção, Se na dor Mag no Mal ta.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – O ani mal
foi fe i to para ser vir ao ho mem, não o con trá rio. Cla ro
que pre ci sa mos cu i dar bem dos ani ma is. Sem dú vi da
al gu ma. Mas eu gos ta ria de ver es sas pes so as que
têm tan ta dis po si ção para gas tar R$500,00 no ca be-
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le i re i ro, para co lo car fita no ca chor ro, abra ça rem uma
cri an ça na rua e lhe da rem uma opor tu ni da de de vida. 
E quan do vejo isso, Se na dor, meu co ra ção dói. Je sus
dis se que das cri an ças é o re i no dos céus e quem
como elas não se tor nar não pode vê-lo. Fico ima gi-
nan do: se as co i sas con ti nu a ram des sa for ma, um dia 
este País será um gran de ca nil, nun ca uma gran de
na ção. Estou pro fun da men te emo ci o na do com seu
pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Mag no Mal ta, agra de ço a lem bran ça
de V. Exª. Re cor do-me de que, na mi nha in fân cia, eu
fi ca va três, qua tro, cin co me ses sem no tí ci as do meu
pai. Ele tra zia para casa o BHC, a que eu era pro fun-
da men te alér gi co, mas, por obri ga ção de fi lhos, to dos
o em pa co tá va mos e o ven día mos, par te ia para a fe i-
ra, par te para cima do ca mi nhão dele. Vía mos meu
pai mu i to pou co. Até hoje me re cor do de quan do ele
dis se que ia nos le var a to dos para o nor te de Go iás.
Fo mos na car ro ce ria de um ca mi nhão, e ele dis se que 
lá era o ber ço de uma nova ci vi li za ção. Mes mo sem
ele ter pi sa do em uma es co la, te nho pro fun da ad mi ra-
ção pelo que fez meu pai.

Não é uma his tó ria mu i to di fe ren te da de V. Exª,
que, tam bém me ni no po bre, saiu da Ba hia para o
Espí ri to San to e vem mu dan do o País a par tir da sua
atu a ção, seja na con di ção de Pre si den te da CPI do
Nar co trá fi co, que tan to bem fez ao seu Esta do, o
Espí ri to San to, ao meu e a vá ri os ou tros Esta dos da
Fe de ra ção, seja como evan gé li co, ho mem de Deus,
que pre ga os cos tu mes da for ma ção da fa mí lia, da éti -
ca, da mo ral.

Se na dor Mag no Mal ta, fico hon ra do. Re al men-
te, che guei a me emo ci o nar me lem bran do aqui da
nos sa in fân cia. Tive opor tu ni da de de ven der se gu ros,
tive grá fi ca, lan cho ne te, fiz mu i tas co i sas na vida. E
al gu mas es tão pre sen tes na mi nha vida, como meu
pe que no Gu i lher me, que ti rei da rua, com me ses de
ida de, e é um dos meus fi lhos que me dá mu i to hon ra.
É um ta len to de cri an ça. Nove anos de ida de, fala in -
glês flu en te men te, toca vi o lão, é uma li ção de vida, e
sabe que é ado ta do.

Há pou cos dias, Se na dor Mag no Mal ta – veja
como é este País –, no meu ani ver sá rio, que cai exa -
ta men te no car na val, jun to com ele fui para um ho tel e 
pedi: “Gu i lher me, vai indo na fren te to mar o café da
ma nhã. O pa pai che ga em se gui da”. Fui bus car o jor -
nal. Qu an do che guei, ele es ta va sen do re ti ra do do
res ta u ran te, por que sen tou-se à mesa e o gar çom,
cer ta men te por ver nele um tom mais mo re no de pele, 
como tem V. Exª, dis se que ia pre ci sar da mesa. Isso
me le vou a fa zer uma de nún cia na ge rên cia do ho tel,

com uma pro fun da in dig na ção, e per gun tar-lhe: “Por
que o se nhor es co lheu aque la cri an ça?”. E ha via tan -
tas ou tras cri an ças, lo i ri nhas, do ca be lo es cor ri do, tão 
sa u dá ve is quan to o meu Gu i lher me.

Já não o en con trei na mesa quan do che guei, e
ele dis se que não que ria mais to mar café, que ha via
sido re ti ra do da mesa. Fiz a de nún cia e re ce bi to das
as pro vi dên ci as da di re ção do ho tel. Vol tei àque le ci -
da dão e dis se: “O se nhor não tem no ção do mal que
faz ao agir as sim”.

O que fiz com o Gu i lher me, ao ter co nhe ci men to
da re a li da de dele, ti ran do-o da rua e cri an do-o como
meu fi lho, tive a opor tu ni da de de fa zer al gu mas ou tras
ve zes, com o André, que vive aqui na pe ri fe ria de Bra -
sí lia, para quem dou es tu do, para a Eci a ne, que tem
tre ze anos de ida de e não co nhe ceu os pais, a quem
tam bém dou es tu do. Eu os trou xe para den tro da mi -
nha casa, con vi ve ram e mo ra ram co mi go du ran te de -
ter mi na do tem po. Sei bem o que é a dis cri mi na ção.

É por isso, Se na dor Mag no Mal ta, que, aci ma
da ques tão par ti dá ria, pro cu ro nor te ar a mi nha ação
de Par la men tar en ten den do isso como uma opor tu-
ni da de ex tra or di ná ria de dar voz a quem não a tem
voz, não àque les que es tão sin di ca li za dos, que têm
a CUT, ou àque les ou tros que têm as suas clas ses
e as suas ca te go ri as para lu ta rem pe los seus di re i-
tos ad qui ri dos, mas em nome da que les, que são
mu i tos, que são a ma i o ria, mi lha res, mi lhões, que
não têm ros to, que não têm nome, não têm so bre-
no me, não têm che que, não têm con ta cor ren te e
não têm apo sen ta do ria.

Assim, fica di fí cil pre ser var o di re i to de quem
tem uma apo sen ta do ria de R$10 mil ou de R$12 mil e
não quer di mi nu ir para R$4 mil de for ma al gu ma – e
en ten do as ra zões –, mas en ten do que isso não é ras -
gar a Cons ti tu i ção, mas re dis cu tir um pro je to de na-
ção. Pre ten do dis cu tir isso a fun do. Não con si de ro o
mo men to ade qua do para re a ti var a CPI do Ju di ciá rio.
O Ju di ciá rio tem to ma do to das as pro vi dên ci as para
in ves ti gar seus mem bros quan do ne ces sá rio.Eu gos -
ta ria mu i to, Se na dor Mag no Mal ta, de ver re e di ta da a
CPI do Nar co trá fi co, por que esse ser vi ço não aca bou.
V. Exª pres tou um gran de ser vi ço a este País, mas
essa mis são ain da não se en cer rou. Por isso que não
apóio ne nhu ma ou tra CPI, por que o País não vive mo -
men to para isso, mas es pe ro que seja re e di ta da essa
CPI de que V. Exª par ti ci pou, com o gran de De pu ta do
Mo ro ni Tor gan – de quem pude ser Lí der na Câ ma ra
dos De pu ta dos –, para que V. Exª dê con ti nu i da de ao
tra ba lho que fez na CPI do Nar co trá fi co.

Ouço o Se na dor Sér gio Gu er ra.
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O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, pa ra be ni zo-o por suas pa -
la vras lú ci das, se gu ras e ex tre ma men te ade qua das.
Tam bém te nho, como o Bra sil, de uma ma ne i ra ge ral,
o me lhor jul ga men to do Mi nis tro Ciro Go mes. S. Exª é
um ho mem pú bli co que hon ra o Bra sil, que to dos os
bra si le i ros re co nhe cem qua li fi ca do para mis sões re -
le van tes, en tre elas a de Mi nis tro da Inte gra ção. É
bom para o Nor des te, bom para o Bra sil. Qu an to ao
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, faço ape nas uma
pon de ra ção para não per so na li zar o pro ces so. Efe ti-
va men te, o an ti go Mi nis té rio da Inte gra ção, que an tes
teve ou tras de no mi na ções, so freu um pro ces so de
des gas te. Mas, nos úl ti mos anos, nada com pro me teu
mais esse Mi nis té rio, para mu i to além dos ato res e
dos Mi nis tros, do que a fi gu ra do con tin gen ci a men to.
De for ma cres cen te, aque le Mi nis té rio so freu cor tes
ra di ca is nos re cur sos or ça men tá ri os apro va dos para
ele. Isso foi pro gres si vo, até o con tin gen ci a men to atu -
al, da or dem de 88% ou 90% – não es tou cer to –, o
que ca rac te ri za, pri me i ro, a fal ta de pri o ri da de para o
Nor des te e para as re giões de pe ri fe ria. É um cor te
mu i to gran de para um Mi nis té rio que cen tra li za as
ações para es sas re giões mais po bres. Um cor te
drás ti co e in jus ti fi cá vel. Não tem aper to ou ajus te eco -
nô mi co que jus ti fi que um cor te va riá vel – não foi li ne ar
– do ta ma nho do que foi fe i to no Mi nis té rio da Inte gra-
ção Na ci o nal. Há um se gun do con te ú do, tam bém ne -
ga ti vo: no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal se con -
cen tra, de ma ne i ra pro por ci o nal, a ma i or par ce la das
ini ci a ti vas par la men ta res, ou seja, de ver bas apro va-
das por ini ci a ti va do Par la men to. Então, um cor te ma i-
or no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal sig ni fi ca, tam -
bém, um cor te mais ra di cal so bre a ini ci a ti va do Con -
gres so, so bre as pro pos tas e emen das que têm ori -
gem nele. Por tan to, são duas ati tu des ne ga ti vas. O
con tin gen ci a men to é uma fi gu ra ne fas ta, um pro ces-
so pelo qual al gu mas pes so as re sol vem li be rar e pa -
gar emen das, ini ci a ti vas e pro je tos por ar bí trio so li tá-
rio e sem ne nhu ma par ti ci pa ção de mo crá ti ca do Con -
gres so bra si le i ro. To dos nós tra ba lha mos aqui de qua -
tro a oito me ses, apro va mos o or ça men to, para que
ele seja con tin gen ci a do, para que um Mi nis tro ou fun -
ci o ná ri os dele re sol vam, da qui lo que foi apro va do, o
que deve ou não ser pago. Quer di zer, todo o es for ço
par la men tar para pri o ri zar ini ci a ti vas, efe ti va men te, é
de sa u to ri za do pela fi gu ra do con tin gen ci a men to, que
não se jus ti fi ca no plu ral. Num país que tem in fla ção
re la ti va men te con tro la da, po de mos tra ba lhar sob pre -
vi sões de re ce i ta e de des pe sa pos sí ve is para in ves ti-
men tos e cus te io. Não ca be ria, por tan to, cor tes da or -
dem de 70% ou 80%. Se os con tin gen ci a men tos fos -

sem da or dem de 5%, 10% ou 15%, tudo bem, mas
cor tes de 80% ou 90% são uma ação an ti de mo crá ti-
ca, que que bra a trans pa rên cia do pro ces so or ça-
men tá rio, que de sa u to ri za o Con gres so Na ci o nal e
que é fa tor, de ma ne i ra es pe ci al no Mi nis té rio da Inte -
gra ção, de per ma nen te des cons tru ção, de tal for ma
que o Mi nis tro Ciro Go mes, ho mem pú bli co re le van te,
é hoje Mi nis tro de uma Pas ta va zia, sem re cur so para
pa gar co i sa al gu ma.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço ao Se na dor Sér gio Gu er ra pelo
apar te.

Peço des cul pas ao Se na dor Ro meu Tuma, o
pró xi mo ora dor. Anun cio que sou o ter ce i ro ins cri to
para ama nhã, no cha ma do ho rá rio no bre da quar-
ta-fe i ra. So li ci to à Mesa que ado te as pro vi dên ci as
para pas sar o meu ho rá rio de ama nhã ao Se na dor
Ro meu Tuma, para que a Casa não per ca a opor tu ni-
da de de ou vir S. Exª, que hoje es ta va ins cri to para
pro nun ci ar-se logo após o meu dis cur so, que, na ver -
da de, era para ser de cin co mi nu tos, mas que aca bou
es ten den do-se um pou co, fru to da emo ção e dos
apar tes, como o do Se na dor Sér gio Gu er ra, que mu i-
to en gran de ce o meu pro nun ci a men to.

Vejo as pro vi dên ci as sen do ado ta das pelo Sr.
Ra i mun do Car re i ro, e o Se na dor Ro meu Tuma será o
ter ce i ro ins cri to para pro nun ci ar-se ama nhã. Esta rei
pre sen te para as sis tir ao dis cur so de S. Exª.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela com pre en-
são e to le rân cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. José Sar ney, Pre si-
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Pa u lo
Paim, 1º Vice-Pre si den te e Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce-
do a pa la vra por cin qüen ta mi nu tos ao no bre Se na dor
Ro meu Tuma, por ces são do Se na dor Le o mar Qu in-
ta ni lha.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, não pre ci sa rei de tan to tem po, pois sei que ou -
tros Se na do res tam bém al me jam as so mar à tri bu na,
vi san do ex ter nar suas men sa gens ina diá ve is.

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, acre di to
que V. Exª não tem de pe dir des cul pas a mim; pelo
con trá rio. Ape nas cons ta tei que vá ri os Se na do res
que ri am apar teá-lo e não ou sei sair da Mesa para
fazê-lo, por que gos ta ria de ou vir com aten ção seu
dis cur so e apren der um pou co de tudo aqui lo que,
como jo vem, V. Exª traz aos mais ve lhos. Sua li ção de
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vida e sua his tó ria são as de to dos os que vi e ram para 
esta Casa, pro va vel men te como meu pai, imi gran te,
na luta pela vida, sem pre com a se guin te po si ção:
“Não con se gui apren der, mas meu fi lho será dou tor,
nem que eu te nha que de i xar de co mer”. E essa é a
his tó ria de pra ti ca men te to dos os que vêm a esta
Casa, por que quem não tem his tó ria não sen ta nes -
sas ca de i ras. Só te nho a agra de cer-lhe. Fi quei emo ci-
o na do ao ou vir a re fe rên cia que fez ao seu me ni no e
às duas cri an ças cuja es co la V. Exª cus te ia.

A Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes vem, pra ti-
ca men te em to das as opor tu ni da des, de fen den do a
luta pe las cri an ças. O País só po de rá vin gar no fu tu ro
se re al men te con se guir mos in ves tir em edu ca ção e ti -
rar as cri an ças da rua. Co nhe ço a si tu a ção por que
tra ba lhei no com ba te ao cri me e sei como são usa das
pe los cri mi no sos, como são tra ta das mu i tas ve zes
pelo ci da dão de bem, que as des co nhe ce e que ten ta
sem pre fe char a ja ne la quan do se apro xi mam de seu
car ro. Tal vez te nha sido o caso de quem re ti rou seu fi -
lho da mesa. É isso que te mos de mu dar no País. É
con tra isso que te mos de lu tar – e va mos ven cer. E
acre di to que se ven ce.

Ho mens como os Se na do res Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Mag no Mal ta e como tan tos ou tros que es -
tão nes ta Casa, tra ba lhan do, cons tru in do, ti jo lo a ti jo-
lo, ven ce rão essa guer ra con tra a in di fe ren ça com as
cri an ças que in fe liz men te pas sam pe las nos sas ruas
sem sa ber que fu tu ro as es pe ra, pois são hoje ins tru-
men tos da cri mi na li da de. O Se na dor Mag no Mal ta
sen tiu a si tu a ção de per to, as sim como o Se na dor de
Go iás, que foi Se cre tá rio de Se gu ran ça. Tam bém o
sen ti como po li ci al ci vil em São Pa u lo e como mem bro
da Po lí cia Fe de ral. Sei o que isso sig ni fi ca e sei da
amar gu ra que se sen te quan do se vê uma cri an ça de
12, 13 anos ma tar in dis cri mi na da men te um ci da dão
sem sa ber por que está fa zen do aqui lo. Apren deu a
ser por ta do ra de tra fi can tes, que a uti li za como en tre-
ga do ra de dro gas. Mu i tas ve zes, ado les cen tes de 14,
15 anos for mam as suas pró pri as qua dri lhas.

Cum pri men to o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
pela re fe rên cia que fez às nos sas For ças Arma das. O
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te é fi lho do gran de Ge ne-
ral Oswal do Mu niz Oli va, que teve todo o res pe i to da
ins ti tu i ção a que ser viu du ran te anos e dos ci da dãos
bra si le i ros, prin ci pal men te quan do co man dou a
Esco la Su pe ri or de Gu er ra, foi Ofi ci al-Che fe do Esta -
do-Ma i or da re gião, em São Pa u lo, e sou be em mo -
men tos di fí ce is con tem po ri zar e evi tar que se agra-
vas se a si tu a ção da épo ca em que vi vía mos. Cum pri-
men to o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

Este Con gres so Na ci o nal tem a obri ga ção de lu -
tar re al men te para do tar as For ças Arma das de me i os
para que pos sam cum prir a mis são cons ti tu ci o nal que 
lhes é de sig na da.

Se na dor Edi son Lo bão, es pe ra mos que, nes te
ano, não ve nha mos a la men tar a dis pen sa dos sol da-
dos do Exér ci to Bra si le i ro an tes do tér mi no do ser vi ço
mi li tar, por que al guns de les po de rão ser co op ta dos
pelo cri me or ga ni za do e, com sua ex pe riên cia, tra ba-
lhar em de sa cor do com as es pe ran ças da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, o bom sen so in di ca que nos de -
va mos ale grar com as opi niões fa vo rá ve is aos nos sos
pen sa men tos. Entre tan to, con fes so ter-me en tris te ci-
do com as pa la vras do ilus tre Se cre tá rio Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca, Dr. Luiz Edu ar do So a res, re pro-
du zi das na co lu na “Co i sas da Po lí ti ca”, es cri ta pela
jor na lis ta Dora Kra mer e que o Jor nal do Bra sil pu bli-
ca di a ri a men te. Entris te ci-me por que, em bo ra vin do
ao en con tro do que pen so, a aná li se fe i ta por am bos,
um ca te go ri za do mem bro do Go ver no e uma das
mais res pe i ta das jor na lis tas bra si le i ras, agu çou ain da
mais mi nha in dig na ção di an te da ex clu são cí vi ca im -
pos ta à se gu ran ça pú bli ca no Bra sil. Tra ta-se de uma
ex clu são con tra a qual me bato há oito anos nes te Se -
na do, por ser gra vís si ma, de ter mi nan te de trá gi cas
con se qüên ci as para a so ci e da de e de má cu las para a 
ima gem do Esta do.

No dia 19 de mar ço úl ti mo, sob o tí tu lo “Se gu-
ran ça Vive Exclu são Cí vi ca”, li as pa la vras da jor na lis-
ta e de seu en tre vis ta do. O pre cla ro ti tu lar do Se nasp
atri bu iu o de le té rio sta tus quo da in se gu ran ça a “uma
vi são his tó ri ca se gun do a qual a po lí cia é tema de se -
gun da clas se e, como tal, ne gli gen ci a do”. Com pre ci-
são e co ra gem, afir mou: “Du ran te anos a Esquer da e
a eli te ig no ra ram a ques tão, tra ta da até com cer ta re -
pug nân cia por es tar as so ci a da à re pres são do Esta -
do”. Fa lou isso para res sal tar que “con si de ra pri mor di-
al a cons tru ção de uma cul tu ra cí vi ca de in clu são da
se gu ran ça pú bli ca na agen da na ci o nal, como se fez
com a eco no mia, por exem plo”.

Per mi tam-me, no bres Pa res, que re pro du za o
que es cre veu Dora Kra mer, para que se re gis tre nos
Ana is des te Se na do, ta ma nha a im por tân cia que lhe
atri buo como ve te ra no do ser vi ço po li ci al:

O Bra sil apos tou na ca pa ci ta ção de
suas me lho res ca be ças em áre as onde
hoje, gos te mos ou não dos re sul ta dos, o
país tem ma te ri al hu ma no ca paz de uma
pro du ção que não deve nada a pa í ses de-
sen vol vi dos. Na se gu ran ça, no en tan to, não
hou ve es for ço ins ti tu ci o nal de pro gres so.
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A po lí cia foi, na con cep ção do Se cre tá-
rio, ‘es que ci da’ como ob je to de po lí ti ca pú bli-
ca. Tor nou-se obe di en te à ló gi ca do aten di-
men to a ‘de man das dis per sas’ e sem pla ne ja-
men to, age re a ti va e vo lun ta ris ti ca men te.

É um fan tas ma que sur ge para nos as-
som brar quan do acon te cem si tu a ções de
emer gên cia. Nes se ce ná rio, apon ta Luiz Edu -
ar do, por mais gen te ca pa ci ta da que exis ta
nas po lí ci as e por mais pla nos que os go ver-
nos se dis po nham a exe cu tar, tudo re sul ta em 
des per dí cio de ener gia, tem po e di nhe i ro.

A cons ta ta ção do Se cre tá rio Na ci o nal
de Se gu ran ça Pú bli ca é que hoje a Po lí cia – 
aí en ten di da como o se tor en car re ga do do
com ba te ao cri me – aten de a um Esta do
que não é mais o mes mo. O pac to da tran si-
ção de mo crá ti ca não le vou em con ta a se-
gu ran ça pú bli ca, cujo pa pel não foi ob je to do 
de ba te ins ti tu ci o nal es ta be le ci do com o fim
do re gi me mi li tar.

Inclu in do aí o con jun to de leis, onde
con vi vem ins tru men tos avan ça dos com con -
cep ções su pe ra das.

Ou seja, um pro ble ma que afli ge toda
a so ci e da de foi de i xa do pra ti ca men te à sor -
te das cir cuns tân ci as. Antes de se dis cu tir
qual a po lí ti ca a ser ado ta da, é pre ci so sa -
ber de que for ma se apli ca qual quer po lí ti ca
num ter re no hoje in go ver ná vel.

Antes que se con clua que Luiz Edu ar-
do So a res faz um mero elo gio do caos, ele
in for ma que o pla no de se gu ran ça do go ver-
no Luiz Iná cio Lula da Sil va, cu jas li nhas ge -
ra is co me ça ram a ser ela bo ra das na ges tão
de José Car los Dias, con si de ra o pres su-
pos to da cons tru ção da cul tu ra cí vi ca em
tor no da se gu ran ça pú bli ca e se ba se ia em
três pon tos cru ci a is.

O pri me i ro, da efi cá cia. É per fe i ta men-
te pos sí vel en fren tar a cri mi na li da de sem
que seja pre ci so es pe rar o fim da in jus ti ça
so ci al, como pen sá va mos na épo ca em que
se atri bu ía a re so lu ção dos pro ble mas ao
ad ven to da re vo lu ção e à che ga da da uto pia
da paz ab so lu ta.

O ca mi nho, na vi são do se cre tá rio, é im -
pri mir à área de se gu ran ça pa drões de efi-
ciên cia se me lhan te, por exem plo, aos ado ta-
dos por uma em pre sa como a Pe tro bras.

Em se gun do lu gar, aban do nar “a ve lha
es qui zo fre nia”, se gun do a qual res pe i to aos
di re i tos hu ma nos se con tra põe à ob ten ção
de re sul ta dos no en fren ta men to ao cri me. A
ex pe riên cia re ve la que quan to me nos cor-
rup ta e in fra to ra dos di re i tos hu ma nos se
mos tra uma po lí cia, mais efi ci en te ela é.

A le ga li da de aí está no cen tro da dis-
cus são. Não se pode fa zer a lei sem cum-
pri-la.

O ter ce i ro pon to é a par ti ci pa ção so ci al
via ins tru men to de con tro le ex ter no – ou vi-
do ri as, co la bo ra ção do Mi nis té rio Pú bli co,
ex po si ção de da dos na Inter net etc. – e in-
ter no, como as cor re ge do ri as e a in te gra ção
de vá ri as ins ti tu i ções num mes mo pla no de
ação, a fim de evi tar o exer cí cio do po der
cor po ra ti vo.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Ro meu Tuma, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Ro -
meu Tuma, a pa la vra de V. Exª so bre a ma té ria é ou vi-
da como um di ag nós ti co per fe i to, mas tam bém como
uma bús so la. Nin guém nes te País co nhe ce mais as
ques tões da se gu ran ça pú bli ca do que V. Exª, que re -
cen te men te foi Re la tor...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Fui Pre si-
den te da Co mis são.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª foi Pre -
si den te de uma Co mis são que cu i dou es pe ci fi ca men-
te des te gra ve pro ble ma que tan to afe ta as fa mí li as
bra si le i ras. Como re sul ta do da que la Co mis são, da
qual tam bém fiz par te, ela bo rou-se um con jun to de
me di das, de leis e de pro je tos, que es tão em tra mi ta-
ção em re gi me de ur gên cia. Se na dor Ro meu Tuma,
aque la foi uma gran de co la bo ra ção de sua ini ci a ti va,
mas que pre ci sa ser com ple men ta da ago ra com no -
vas ações e so bre tu do com o pro du to da in te li gên cia.
Não se che ga rá a ne nhu ma boa so lu ção no Bra sil se
apli car mos ape nas a for ça na so lu ção das ques tões
da se gu ran ça que di zem res pe i to à vi o lên cia. O em -
pre go do Exér ci to foi uma boa ini ci a ti va, por que, as -
sim como a Po lí cia Fe de ral, tem pres tí gio jun to à so ci-
e da de, o que já aju da na so lu ção dos pro ble mas. Mas
é ne ces sá rio que se te nha uma so lu ção de fi ni ti va,
não com o em pre go do Exér ci to, e sim das Po lí ci as
Esta du a is e da Po lí cia Fe de ral. V. Exª pro põe um exa -
me da in te li gên cia para a so lu ção do pro ble ma. Eu me 
re go zi jo com V. Exª pelo im por tan te dis cur so. Hoje,

05666 Qu ar ta-fe i ra  2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    51ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



nada nos pre o cu pa mais do que a vi o lên cia que as so-
la o País. Te mos que re sol ver o pro ble ma, e sei que
não de pen de rá ape nas da ação do Pre si den te da Re -
pú bli ca. Sua Exce lên cia está in te res sa do, sim, to dos
nós es ta mos, mas é in dis pen sá vel que cada um que
se sin ta res pon sá vel, como V. Exª, tra ga sua con tri bu i-
ção. Cum pri men tos a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor Edi son Lo bão. Cor ri gin do, eu fui Sub-Re la tor
da Co mis são Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca. Pen sei
que V. Exª se re fe ria à Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to que tra ta va do rou bo de car gas. A pro pó-
si to, com gran de afli ção, vá ri os em pre sá ri os, vá ri as
ví ti mas têm nos pro cu ra do em co mis são, pe din do a
re a ber tu ra e a con ti nu a ção da bus ca dos ele men tos
que pos sam ne u tra li zar o cri me, como o trá fi co de
dro gas, pois, in fe liz men te, não es tão en con tran do
res pal do no sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

Pela gra ça de Deus, V. Exª está hoje na Pre si-
dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia e tem de mons tra do todo o seu em pe nho. Ape -
sar de não mais es tar na que la Co mis são para acom -
pa nhar de per to as dis cus sões, sou tes te mu nha do
in te res se e da pri o ri da de que tem dado aos pro je tos
re la ti vos ao sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

Hoje, re ce bi o Pre si den te Na ci o nal da Asso ci a-
ção dos De le ga dos, que fez re fe rên cia à vi si ta que,
em co mis são, fez a V. Ex.ª em São Luís, ca pi tal do seu 
Esta do, com o in te res se de trans mi tir-lhe as pre o cu-
pa ções dos de le ga dos de Po lí cia quan to à se gu ran ça.
S. Sª trou xe a ima gem ma ra vi lho sa da aten ção, do
res pe i to e das idéi as de V. Ex.ª para trans for mar esta
si tu a ção de an gús tia e so fri men to da so ci e da de.

Agra de ço a V. Exª por tê-los re ce bi do, Se na dor
Edi son Lo bão.

Fe i to o di ag nós ti co, como ga ran tir que
o pla no de se gu ran ça pos to ago ra em exe -
cu ção seja algo mais que uma lis ta de boas
e ine xe qüí ve is in ten ções?

Ba si ca men te, man ten do o con tro le nas 
mãos do Go ver no Fe de ral, a arte é fa zer
isso sem cair na des con ver sa de sem pre
nem fe rir a au to no mia cons ti tu ci o nal dos es -
ta dos.

A pri me i ra pro vi dên cia foi sus pen der a
li be ra ção de di nhe i ro do Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca para pro je tos dis per sos
e pon tu a is.

Os go ver nos dos es ta dos se rão con vo-
ca dos a apre sen tar pro je tos ob je ti vos de
ges tão e re for mu la ção das po lí ci as, se guin-

do di re tri zes que o Mi nis té rio da Jus ti ça
apre sen ta rá na pró xi ma se ma na.

Escre vi este pro nun ci a men to, Se na dor De mós-
te nes Tor res, an tes da ma ni fes ta ção do Mi nis tro da
Jus ti ça so bre pro je to de se re u nir com os Srs. Go-
ver na do res. E hoje ouvi de sa ba fo do Che fe do Ga bi-
ne te Ci vil José Dir ceu< so bre o as sun to.

Então, cre io que te re mos que vol tar à tri bu na
para re dis cu tir al guns pon tos sur gi dos em ra zão do
au men to da vi o lên cia.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Ro meu Tuma, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com mu i ta
hon ra.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Ro meu Tuma, V. Exª faz mu i to bem em re pro du zir
o ar ti go da jor na lis ta Dora Kra mer com as opi niões do
so ció lo go Luiz Edu ar do So a res, hoje Se cre tá rio Na ci-
o nal de Se gu ran ça Pú bli ca. Como bem fri sou V. Exª
em di ver sos pro nun ci a men tos, a se gu ran ça pas sa
por uma sé rie de mo di fi ca ções na le gis la ção bra si le i-
ra. Fico per ple xo quan do al guém diz: “Pre ci sa mos
ape nas fa zer cum prir as leis no Bra sil!” Não é só isso,
nós per de mos a guer ra para o cri me! A re a li da de é
essa! A con ti nu ar mos com esse mo de lo fa li do, equi -
vo ca do – e me per doe a ex pres são -, frou xo, que te -
mos no Bra sil, não va mos che gar a lu gar ne nhum. O
so ció lo go Luiz Edu ar do So a res usa uma ex pres são:
mu i ta gen te con fun de di re i tos hu ma nos com in cen ti vo
a que o po li ci al não cum pra a lei. Ora, o po li ci al tem
que cum prir a lei! O re vól ver está em sua cin tu ra não
para ador ná-lo, para en fe i tá-lo, para tor ná-lo bo ni to,
mas para ser uti li za do. Por quê? Por que a so ci e da de
pres cin diu do uso da for ça di re ta men te com a cri a ção
de um Esta do, cujo bra ço ar ma do é a Po lí cia. É cla ro
que essa ação deve ser exe cu ta da den tro da lei. E a
lei tem li mi tes ri go ro sos. Mas nada im pli ca que um po -
li ci al, cum prin do o seu de ver, não pos sa se uti li zar da
for ça. E essa uti li za ção não im pli ca a ex pres são vi o-
lên cia. O Esta do au to ri za a uti li za ção des sa for ça. De -
ve mos ado tar me di das como bem quer V. Exª, como
bem que rem o Se cre tá rio Na ci o nal de Se gu ran ça Pú -
bli ca e o Mi nis tro. Me di das que pre vi nam a cri mi na li-
da de, como a ado ção da es co la in te gral, por exem plo,
tema hoje abor da do pelo Mi nis tro da Edu ca ção, que
aqui es te ve pre sen te e dis se que até o ano de 2010
es ta rá im plan ta da, pois acre di to ser este o prin ci pal
fa tor de con ten ção da vi o lên cia, pas san do pela es tru-
tu ra ção po li ci al e, prin ci pal men te, pela agi li za ção do
Po der Ju di ciá rio, que, por sua vez, pas sa pela re for-
ma do Po der Ju di ciá rio; dar ao juiz de pri me i ro grau
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mais for ça para jul gar, co lo can do fim às in dús tri as de
li mi na res em de cor rên cia das su ces si vas ins tân ci as
exis ten tes no Bra sil. Ou seja, tudo isso, ali a do, ain da,
a um sis te ma de pu ni ção ade qua do. V. Exª mes mo
pos sui pro je tos nes se sen ti do. Atu al men te, uma pes -
soa con de na da a 30 anos, no Bra sil, sai da ca de ia
com três anos e meio. Então, não há pu ni ção. A re cu-
pe ra ção do de lin qüen te não pode ser algo tido como
poé ti co. Há pes so as que ima gi nam po der re cu pe rar o
Fer nan di nho Be i ra-Mar. Não é ver da de. A fi na li da de
da pena não é a res so ci a li za ção – que é ape nas uma
das fi na li da des –, mas fa zer com que a so ci e da de se
sin ta sa tis fe i ta. É uma pu ni ção dura a fim de fa zer com 
que haja ini bi ção do co me ti men to do cri me pela pró -
pria pes soa e por ou tros. Por fim, não exis te res so ci a-
li za ção me lhor do que a obri ga ção de tra ba lhar. O
pre so deve ser obri ga do a tra ba lhar. Há mu i tas pes so-
as que di zem que a obri ga ção de tra ba lhar é in cons ti-
tu ci o nal. Não tem nada a ver obri ga ção de tra ba lhar
com tra ba lho for ça do. Uma co i sa é o tra ba lho for ça do,
ou tra co i sa é obri ga ção de tra ba lhar. O ci da dão que
tem fi lho não tem obri ga ção de pa gar pen são ali men-
tí cia a ele? Então, va mos cri ar uma obri ga ção. Hoje,
não te mos um prê mio? A cada três dias que a pes soa
tra ba lha na ca de ia não des con ta mos um? Por que a
cada três dias que a pes soa não tra ba lha não au men-
ta mos um? É uma obri ga ção que sa tis fa ria a so ci e da-
de bra si le i ra; tra ba lha ría mos para a re cu pe ra ção. Se -
na dor Ro meu Tuma, que ro ser uma pes soa que está
con tri bu in do e que con tri bu i rá sem pre com pro je tos
como os que V.Exª mu i tas ve zes apre sen ta e que não 
che gam à con se cu ção, nos qua is vejo con so nân cia
com o com ba te à cor rup ção, que de fen de, por exem -
plo, a De pu ta da Fe de ral De ni se Fros sard como um
dos mé to dos mais efi ci en tes para se com ba ter até, di -
ga mos as sim, uma ine fi ciên cia da Po lí cia em de cor-
rên cia dis so, e que pen so que de ve mos fa zer. O ar ti go
da jor na lis ta é pre ci o so e as in for ma ções que pas sa o
Se cre tá rio Na ci o nal tam bém. V. Exª ana li sa o ar ti go
com mu i ta pro pri e da de, e que ro pa ra be ni zá-lo de pú -
bli co por esse ges to e pelo dis cur so be lís si mo que
está fa zen do. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor
De mós te nes, eu ia pe dir des cul pas por tê-lo cha ma do
de Dió ge nes, mas vi que V. Exª acen deu a lan ter na
para ilu mi nar o meu dis cur so. Como eu, V. Exª an dou
pe las ruas, sabe o que é o cri me. To dos sa be mos que
é uma luta de si gual, mas que só será ven ci da com
essa for ça, von ta de e pres tí gio ao po li ci al. V. Exª,
como Se cre tá rio de Se gu ran ça, sou be hon rar o man -
da to que lhe foi de le ga do pelo Go ver na dor do Esta do.

Uma es pé cie de pla no de me tas ao qual es ta rá
con di ci o na da a li be ra ção de re cur sos. É cla ro que os
Go ver na do res te rão sem pre a prer ro ga ti va de não
ade rir. Mas, di an te da de man da so ci al por se gu ran ça,
os que o fi ze rem te rão que ar car com as con se qüên-
ci as do ine vi tá vel des gas te pú bli co. E, no mo men to
pre ci so, ele i to ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ine gá-
vel que o Esta do mo der no tem en tre suas fun ções pri -
mor di a is – fun ções que lhe per mi ti ram o nas ci men to
da Re vo lu ção Fran ce sa e con ti nu am a ga ran tir-lhe a
exis tên cia – a de pro por ci o nar se gu ran ça aos ci da-
dãos e, em es ca la co le ti va, à so ci e da de, para que
pos sa mos to dos usu fru ir dos di re i tos as se gu ra dos na
Cons ti tu i ção, in clu si ve os de ir e vir li vre men te e de
po der tra ba lhar em paz.

Quem nos ga ran te a prá ti ca des ses di re i tos é o
exe cu tor da se gu ran ça pú bli ca, o pro fis si o nal de Po lí-
cia. Tra tá-lo como ser vi dor de se gun da clas se só con -
tri bui para des lus trar o Esta do, ator men tar a po pu la-
ção e con du zi-la à de ses pe ran ça, ao de ses pe ro. É
agir de ma ne i ra a sa bo tar, des mo ra li zar e pre ju di car a 
de mo cra cia. Sim, por que so men te um ani mus no cen-
di an ti de mo crá ti co pode es tar pre sen te nas ações e
omis sões que re ti ram do Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to os me i os ade qua dos à pres ta ção dos ser vi ços
de se gu ran ça que lhe são pri va ti vos e obri ga tó ri os.

As fun ções do ser vi dor po li ci al são in subs ti tu í-
ve is, que i ram ou não os que te i mam em man tê-las na
ex clu são cí vi ca. Si tu am-se num pa ta mar do po der pú -
bli co re ser va do a quem está dis pos to até a se imo lar
para pre ser var a vida, o pa tri mô nio e os di re i tos de
ou trem.

Tor na-se in com pre en sí vel e pe ri go so, as sim,
de i xar de re co nhe cer o va lor da Po lí cia para a ga ran-
tia da paz so ci al, daí a ur gên cia em res ga tar mos a
dig ni da de pro fis si o nal de quem exer ce tão im por tan-
tes fun ções. Impor tân cia que cres ce ain da mais no
mo men to em que a cri mi na li da de vi o len ta e or ga ni za-
da aten ta até con tra o Po der Ju di ciá rio, che gan do a
pra ti car o pri me i ro as sas sí nio de um juiz de Di re i to em 
meu Esta do, acon te ci do no dia 14 do mês pas sa do,
em Pre si den te Pru den te, onde o Cor re ge dor dos pre -
sí di os da re gião, Dr. Antô nio José Ma cha do Dias, de
47 anos de ida de, mor reu a ti ros na via pú bli ca, ao de -
i xar o Fó rum.

Dez dias de po is, a ação ter ro ris ta re pe tiu-se
quan do o Juiz da 5ª Vara Cri mi nal de Vi tó ria e in te-
gran te do Gru po de Re pres são ao Cri me Orga ni za do
no Espí ri to San to, Dr. Ale xan dre Mar tins de Cas tro Fi -
lho, 32 anos, foi fu zi la do em ple na rua. Ele de cla ra à
im pren sa que a mor te do co le ga de Pre si den te Pru -
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den te não o ame dron ta va, nem ele e nem os mem-
bros do Po der Ju di ciá rio. Qu e ro me re fe rir aqui ao Dr.
Ale xan dre, quan do, em au diên cia pú bli ca da Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to do Rou bo de Car gas,
com ele es ti ve e dele re ce bi todo o apo io para que pu -
dés se mos ou vir ele men tos en vol vi dos com rou bo de
car gas e pre sos que fo ram apre sen ta dos à Co mis são
para de po i men to.

Per gun to ago ra qual a gran de ques tão na ci o nal,
Se na dor De mós te nes, meu Pre si den te Efra im. Qual a 
gran de ques tão na ci o nal? Para onde vai o Fer nan di-
nho Be i ra-Mar? Essa per gun ta ocu pa hoje pra ti ca-
men te to das as au to ri da des. Eu di ria, em ex pres são
bem po pu lar, chu la, de rua, é o fim da pi ca da. Por
quê? Por que não se con ce be que nin guém tem co ra-
gem de man ter pre so um cri mi no so, as sas si no, la-
drão, tra fi can te li ga do a gru pos in ter na ci o na is. Fica a
dú vi da se o sis te ma pe ni ten ciá rio está fa li do e cor -
rom pi do. Não que os go ver na do res não te nham con fi-
an ça de que não vão guar dá-lo. É que, pro va vel men-
te, lá den tro, al guém se ven da, fa ci li te sua fuga ou
mon te um es cri tó rio para con ti nu ar co man dan do o
cri me aqui fora. Te mos que ven cer essa eta pa. Ban di-
do tem que fi car pre so, con ser va do e re ce ber to das
as res tri ções que lhe im põe o sis te ma pe ni ten ciá rio
na ci o nal. Te mos que mu dar o re gi me? Sim. Mas não
dá mais para ter como um pro ble ma na ci o nal o lu gar
para onde irá Fer nan di nho Be i ra-mar.

Pois não, Se na dor.
O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Qu e ro

con cor dar com V. Exª. Na re a li da de, o Bra sil não pode
fi car pa ra do por ca u sa de um tra fi can te. Se o sis te ma
car ce rá rio do Rio de Ja ne i ro não con se gue to mar
con ta de um tra fi can te, no Bra sil, o que fa re mos? A
po pu la ção vai crer em quem? Ela vai pres ti gi ar as au -
to ri da des po li ci a is, como? As au to ri da des do Mi nis té-
rio Pú bli co ou do Po der Ju di ciá rio, como? Não dão
con ta de to mar con ta de um tra fi can te, e são vá ri os.
Qu e ro de i xar aqui os meus en cô mi os às pa la vras de
V. Exª, pro fun da men te sá bi as. Se o Bra sil não dá con -
ta de to mar con ta de um tra fi can te, se não da mos
con ta, se o Rio de Ja ne i ro não dá con ta de to mar con -
ta – per mi ta-me re pe tir a pa la vra “con ta” quan tas ve -
zes fo rem ne ces sá ri as –, é por que, re al men te, há
algo pro fun da men te er ra do na se gu ran ça pú bli ca. Te -
mos que mu dar o nos so sis te ma de se gu ran ça pú bli-
ca. Aliás, te mos que cri ar um sis te ma de se gu ran ça
pú bli ca no Bra sil, por que não o te mos. Cada Esta do
faz o que bem en ten de, e a União atua de ou tra for ma.
Te mos de cri ar esse sis te ma, um sis te ma na ci o nal de
se gu ran ça pú bli ca, um sis te ma pe ni ten ciá rio efi ci en te
até para que nós mes mos acre di te mos que, no fu tu ro,

po de re mos dar tran qüi li da de ao ci da dão. Tra ta-se
hoje de um ser vi ço de pri me i rís si ma ne ces si da de
por que, sem tran qüi li da de, não va mos con se guir vi -
ver em paz e, mu i to pro va vel men te, nem se quer vi ver.
Pa ra béns, Se na dor, a cons ta ta ção de V. Exª é bri lhan-
tís si ma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor
De mós te nes Tor res, ve ri fi que V. Exª que ele está pre -
so lá em Ala go as. Mas, no Rio de Ja ne i ro, sur pre en-
den te men te – não sei se é sur pre sa –, os ban di dos fi -
ze ram um ato de ter ror como se es ti ves sem no Ira-
que, pro va vel men te, que ren do imi tar os bom bar de i os
que lá exis tem com uma des fa ça tez enor me. Pas sa-
ram pe las ruas jo gan do bom bas Mo lo tov e ati ra ram
em pré di os pú bli cos e ho téis como se não exis tis se
ab so lu ta men te nin guém para im pe dir que isso ocor -
res se. Te nho cer te za de que não é co var dia da po lí cia.
Deve exis tir al gu ma co i sa, mas não es ta mos sa ben do
apon tar onde está o cân cer que per mi te que essa
mar gi na li da de cres ça, vi o len te a pró pria dig ni da de da 
fun ção pú bli ca e con cor ra com o Esta do de di re i to,
ten tan do des mo ra li zá-lo hora a hora, dia a dia.

Esta Casa re al men te terá de dis cu tir isso. Sei
que V. Exª e mais al guns Se na do res hoje es tão com -
pon do a Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca nes te
Se na do. Espe ro que a ve lo ci da de ne ces sá ria seja
dada a essa Sub co mis são para que pos sa mos en-
con trar o ca mi nho e dar à po pu la ção a cer te za de que 
a mar gi na li da de não ven ce rá essa guer ra.

O SR. PRESIDENTE (Efra im Mo ra is) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ael ton Fre i tas. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo í zio
Mer ca dan te. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho. V. Exª dis põe de 50 mi nu tos.

A Pre si dên cia co mu ni ca que pror ro ga rá a ses -
são pelo tem po ne ces sá rio para que V. Exª con clua o
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, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, gos ta ria de agra de cer a gen ti le za do Pre -
si den te e tran qüi li zar os Se na do res pre sen tes no sen -
ti do de que não vou fa lar por 50 mi nu tos. O que me
traz a esta tri bu na hoje dá para fa lar em ape nas 5 a 10 
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mi nu tos, no má xi mo. Te nho o de ver de men ci o nar
esse as sun to di an te do que está ocor ren do no País
com re la ção ao tra ba lho.

Ti ve mos on tem a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo em
um pa ta mar de R$240,00, que, to dos sa be mos – e já
foi dito até mes mo na ses são de hoje por vá ri os ora -
do res –, não aten de às ne ces si da de bá si cas do tra ba-
lha dor. Ontem, nes te Se na do, foi tra va do um de ba te
mu i to lú ci do por al guns Se na do res, en tre eles o pró -
prio Lí der do PSDB, que, com a ca u te la ne ces sá ria,
dis se mu i to bem que não po de ria, de ma ne i ra ne nhu-
ma, ra di ca li zar com re la ção à ques tão do sa lá rio mí ni-
mo. Do ou tro lado, o pró prio Se na dor Pa u lo Paim –
que hoje faz par te da Mesa des ta Casa, é seu 1º
Vice-Pre si den te, e que de di cou, como foi dito há pou -
co, toda a sua vida par la men tar, a sua his tó ria de ho -
mem pú bli co à de fe sa do sa lá rio mí ni mo –, mos-
trou-se ca u te lo so. S. Exª ago ra está no Go ver no, que
diz não po der fi xar um sa lá rio ma i or do que R$240,00.

Assim, Sr. Pre si den te, ti ve mos o Lí der da Opo si-
ção sem po der fa zer opo si ção ao atu al sa lá rio mí ni-
mo, por que lhe fal ta au to ri da de, uma vez que o Go-
ver no que an te ce deu o atu al tam bém não teve con di-
ções de dar ao sa lá rio mí ni mo a ex pres si vi da de ne -
ces sá ria, e ti ve mos uma Li de ran ça Go ver nis ta, como
a do Se na dor Pa u lo Paim, re co nhe cen do que o sa lá-
rio mí ni mo po de ria ser mu i to me lhor, não é o ide al,
mas é o que o Go ver no pode fi xar hoje.

Sr. Pre si den te, es tou fa zen do es sas con si de ra-
ções por que não é ape nas o sa lá rio mí ni mo que está
pre o cu pan do o tra ba lha dor, mas tam bém o que foi
no ti ci a do hoje pela Fo lha de S.Pa u lo: um cor te con si-
de rá vel, mas con si de rá vel mes mo, nos re cur sos do
FAT para a pro fis si o na li za ção e for ma ção do tra ba lha-
dor. Peço um pou co de to le rân cia à Mesa para lo ca li-
zar exa ta men te a nota do jor nal e fa zer re fe rên cia aos
da dos, que são elo qüen tes, de como não po de mos
ace i tar pas si va men te o cor te des ses gas tos. São cor-
tes da or dem de 50% do que foi des ti na do no ano an -
te ri or pelo FAT (Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor)
para aque les cur sos de for ma ção do tra ba lha dor.
Esse cor te se de veu ao de cre to que im pôs aque le
con tin gen ci a men to so bre o qual tan to se fa lou hoje
nes ta Casa.

Sras e Srs. Se na do res – não to ma rei mu i to tem -
po, já es ta mos no fi nal da ses são, e nos so Pre si den te,
Mag no Mal ta, já dá si na is de can sa ço –, pas so a ler a
re por ta gem:

O Go ver no cor tou em mé dia 50% dos re cur sos
do FAT (Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor) que se ri-
am apli ca dos em pro gra mas de qua li fi ca ção pro fis si o-
nal e de re co lo ca ção dos de sem pre ga dos no mer ca-

do de tra ba lho nes te ano. De R$428 mi lhões que fo -
ram in ves ti dos no ano pas sa do, os re cur sos ca í ram
para R$270 mi lhões para este ano. 

Con for me a Fo lha an te ci pou no iní cio de mar ço,
os cor tes fe i tos no Plan for (Pla no Na ci o nal de Qu a li fi-
ca ção do Tra ba lha dor) re du zi rão a R$60 mi lhões os
re cur sos para tre i na men to nes te ano. No ano pas sa-
do, o Go ver no in ves tiu R$132 mi lhões no Plan for. Isso 
re pre sen ta um cor te de 55%. 

No caso do Plan si ne (Pla no Na ci o nal do Sis te-
ma Na ci o nal de Empre go), a ver ba min guou de
R$116 mi lhões no ano pas sa do para R$90 mi lhões
em 2003 – re du ção de 22,5%. Tam bém fo ram cor ta-
dos os re cur sos com gas tos no pa ga men to de be ne fí-
cio aos tra ba lha do res, como o se gu ro-de sem pre go.

Di an te dis so, V. Exas ha ve rão de per gun tar: o
que diz o Go ver no? Cla ro, o de cre to de con tin gen ci a-
men to de re cur sos tor nou-se pri o ri tá rio. Os re cur sos
fo ram cor ta dos de for ma in dis cri mi na da até che gar a
R$14 bi lhões para pro por ci o nar o su pe rá vit de R$2 bi -
lhões.

Sras e Srs. Se na do res, o que diz o Go ver no, por
meio de seu re pre sen tan te mais au to ri za do, no caso,
o Mi nis tro do Tra ba lho? “Enquan to eu pu der, bri ga rei
por mais re cur sos, o que não quer di zer que es tou
con tes tan do os cor tes”, de cla rou o Mi nis tro Ja ques
Wag ner. Os cor tes fi nan ce i ros para os pro gra mas fo -
ram de fi ni dos, o que não é sur pre sa para nin guém,
pela equi pe eco nô mi ca do Go ver no. Se gun do o Mi -
nis té rio do Tra ba lho, ain da não está de ci di da a par ce-
la de re cur sos que fi ca rá nas mãos das cen tra is sin di-
ca is ou das se cre ta ri as es ta du a is de tra ba lho. A pre vi-
são, no en tan to, é a de que a ma i or par te des ses re -
cur sos fi que com os Esta dos. Estra nho que as cen tra-
is sin di ca is não te nham dito nada so bre isso. O que é
cer to...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Pois não, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Nós es ta mos
aqui, an si o sa men te, aguar dan do todo o pro nun ci a men-
to de V. Exª. Apren de mos mu i to com a sua com pa nhia.
Deus foi mu i to bom para mim, ao co lo car V. Exª no Go -
ver na do do Esta do do Rio Gran de do Nor te quan do eu
go ver na va o Esta do do Pi a uí. Qu e ro de cla rar aqui que
V. Exª era o íco ne, o exem plo. O Esta do de V. Exª é o
mais ar ru ma do do nor des te. Eu mes mo le vei mi nha
equi pe para apren der. E que ro ex por a mi nha pre o cu pa-
ção com o sa lá rio mí ni mo. Esta Casa pre ci sa de ter-se
nes sa ques tão, que é mu i to im por tan te. Os al tos sa lá ri-
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os en ver go nham este País. Nas so ci e da des or ga ni za-
das, a di fe ren ça en tre o ma i or e o me nor sa lá rio é de
dez, doze ve zes. No Bra sil é de cem ve zes ou mais. O
Se na dor Pa u lo Paim, que es tu da o as sun to e de quem
so mos se gui do res, de fen de o sa lá rio mí ni mo de cem
dó la res. S. Exª se tor nou o me lhor e o mais for te lí der do
PT por ter co ra gem de le van tar essa ban de i ra. Cem dó -
la res, hoje, cor res pon de a R$335,00. O PT apre sen ta
uma pro pos ta de R$240,00. Então, eu su gi ro que não fi -
que mos nem com o Se na dor Pa u lo Paim nem com o
PT, mas com Deus, que deu sa be do ria ao rei Sa lo mão,
o qual dis se “A ver da de está no meio; a vir tu de está no
meio; a luz está no meio”. Então, o sa lá rio mí ni mo deve
ser R$277,50. É o meio-ter mo en tre es sas duas pro pos-
tas. E é mu i to pou co. Isso já foi con se gui do. Eu vejo mu i-
ta per da de tem po no Con se lho de Éti ca, onde se pro -
cu ra acu sar o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. É
pre ci so di zer a este País que S. Exª teve a co ra gem, em
1980, de lu tar por um sa lá rio mí ni mo de cem dó la res,
quan do o Pre si den te da Re pú bli ca era seu ali a do. S. Exª 
não con se guiu, mas o va lor es ta be le ci do para o sa lá rio
mí ni mo equi va lia a US$ 85. Esta é a mi nha pro pos ta
ago ra: US$85. Não po de mos ter um sa lá rio mí ni mo in fe-
ri or. É in jus to o tra ba lha dor ame ri ca no ga nhar US$10
por hora e, em um dia, US$80, ou seja, mais que um tra -
ba lha dor bra si le i ro em um mês. A nos sa pre o cu pa ção
soma-se à do Se na dor Ga ri bal di Alves, por que, no nos -
so Go ver no, o ma i or ins tru men to de de sen vol vi men to e
de se gu ran ça era o re cur so do FAT, que ia para a Se cre-
ta ria do Tra ba lho. Ofe re ce mos mais de 150 mil cur sos
pro fis si o na li zan tes aos pi a u i en ses, o que le vou à cri a-
ção de mais de 14 mil mi cro em pre sas, ge ran do ren da,
tra ba lho e ocu pa ção. A fal ta de tra ba lho ca u sa vi o lên cia.
O pro nun ci a men to de V. Exª deve ser ou vi do pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca e por seus Mi nis tros.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Mão San ta, agra de ço-lhe o de po i-
men to. V. Exª, que foi Go ver na dor do Esta do do Pi a uí,
como fui Go ver na dor do Rio Gran de do Nor te, sabe o
que re pre sen tam pro gra mas como esse, cus te a dos
pe los re cur sos do FAT. 

Con fes so a V. Exª que ve nho a esta tri bu na para
re co nhe cer a ne ces si da de que, mu i tas ve zes, o Go-
ver no tem de con tin gen ci ar o or ça men to. Mas há ne -
ces si da de de re ver de ter mi na dos cor tes. Cer tas pri o-
ri da des pre ci sam ser exer ci ta das. Um go ver no que
tem com pro mis so com a cri a ção de em pre gos e com
a ge ra ção de ren da não pode, de ma ne i ra ne nhu ma,
fa zer com que es ses re cur sos se jam re ti ra dos do FAT.
Como é – per gun to eu a este Ple ná rio e a este Pre si-
den te – que se vai ge rar tan tos em pre gos e tan tos
pos tos de tra ba lho se os tra ba lha do res não es ti ve rem

de vi da men te qua li fi ca dos para exer cer aque las fun-
ções? Há pou co tem po, o Se na dor Ro meu Tuma fa la-
va aqui da vi o lên cia que in va de nos sos la res, que não
pou pa nin guém. Sa be mos mu i to bem que a vi o lên cia
de cor re so bre tu do des sa cri se so ci al que to mou con -
ta do nos so País.

Espe ro que a mi nha pa la vra sen si bi li ze as cen -
tra is sin di ca is, os go ver na do res, os se cre tá ri os de tra -
ba lho e to dos aque les que es tão, na ver da de, uti li zan-
do ano a ano es ses re cur sos e que, ago ra, vêem-se
no cons tran gi men to de fa zer uma ver da de i ra es co lha
de So fia. Eu não gos ta ria de es tar no lu gar de ne-
nhum de les, já que vão ter de eli mi nar al guns cur sos e 
li be rar ou tros, di an te de um cor te que não foi nem de
10%, nem de 20%, nem de 30%, nem de 40%, mas
de 50%. Todos sa be mos do di le ma da que la mãe, da
Esco lha de So fia. Pois ago ra esse é o di le ma das cen -
tra is sin di ca is, dos Go ver nos es ta du a is, de to dos
aque les que vão apli car es ses re cur sos.

Como o Se na dor Mão San ta sabe mu i to bem,
há uma ex pec ta ti va mu i to gran de pela re a li za ção des -
ses cur sos para a qua li fi ca ção dos tra ba lha do res. Os
pe di dos se acu mu lam nas Se cre ta ri as de Tra ba lho,
nos Si nes. Como se vai ad mi nis trar isso?

Sr. Pre si den te, eu que ria men ci o nar a mi nha es -
tra nhe za. Pos so ter sido o úl ti mo a sa ber, mas não se -
rei o úl ti mo a ca lar. Se rei um dos pri me i ros a fa lar, a
gri tar, a di zer que o Go ver no não pode cor tar re cur sos
de um pro gra ma tão li ga do à for ma ção do tra ba lha dor
e ao tra ba lho no nos so País.

Fica aqui esse re gis tro e essa ad ver tên cia. E só
ago ra, len do a Fo lha de S.Pa u lo, de pa rei-me com essa
no tí cia, se não te ria fa la do an tes. Espe ro que o Go ver no
te nha sen si bi li da de. Não es tou pe din do, nin guém está
so li ci tan do aqui que se de i xe de cor tar bi lhões de re a is;
o que es ta mos pe din do aqui são mi lhões de re a is para
for mar o tra ba lha dor, para dar a ele uma es pe ci a li za ção,
para que ele não se veja di an te do dra ma do de sem pre-
go, que co nhe ce mos mu i to bem.

Qu an do as pes so as vi nham a nós pe din do em-
pre go, per gun tá va mos o que sa bi am fa zer e, in va ri a vel-
men te – pelo me nos an tes des ses cur sos – a res pos ta
era “sei fa zer tudo”. Na ver da de, a pes soa não sa bia fa -
zer nada, por que não ti nha a opor tu ni da de de se qua li fi-
car, como dis se o Se na dor Mão San ta, por meio des ses
mi lha res de cur sos. Se há des vio nos cur sos ou pro ble-
mas na re a li za ção dos mes mos, ou se não es tão aten -
den do a de ter mi na das ex pec ta ti vas, que se jam re vis tas
a sua me to do lo gia e a sua sis te ma ti za ção.

Não po de mos, Sr. Pre si den te – de po is de con -
ce der um sa lá rio mí ni mo de R$240,00, que ace i ta-
mos como re a lis ta, mes mo com a pro mes sa de que
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pos sa mos, con for me ape lo dos Lí de res, mo di fi car a
me di da pro vi só ria -, nos ver di an te de um cor te de
50% dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor para se rem apli ca dos na qua li fi ca ção e na re co lo-
ca ção no mer ca do de tra ba lho.

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. Efra im Mo ra is, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mag no Mal ta.

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – So bre a
mesa, co mu ni ca ção que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exa. que de i xei de re gis trar o

meu com pa re ci men to no pa i nel ele trô ni co de vo ta ção
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de 27 de mar ço úl ti-
mo. Entre tan to, par ti ci pei da Re u nião do Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar re a li za da às 10 ho ras da
mes ma data, in clu si ve vo tan do as ma té ri as ali de ba ti-
das, con for me do cu men to em ane xo, ra zão por que
so li ci to a V. Exa. seja com pu ta do o meu com pa re ci-
men to à ses são da que la data.

Cor di al men te, – Se na dor, Ra mez Te bet.
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O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – A Mesa
de fe re a so li ci ta ção de S. Exª

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá, 
Re nan Ca lhe i ros en vi a ram dis cur sos à Mesa para se -
rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na re u nião que
man te ve, nes se fi nal de se ma na, com o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Pre si den te do Ban co Mun -
di al (BIRD), Ja mes Wol fen sohn, afir mou que o em-
prés ti mo de US$505 mi lhões, cujo con tra to foi o ob je-
to do en con tro, re pre sen ta va um prê mio ao Bra sil pe -
los avan ços so ci a is du ran te o Go ver no Fer nan do
Hen ri que.

O re co nhe ci men to, se gun do pu bli ca o jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, edi ção de 30 de mar ço úl ti mo, de -
cor re “das me lho ri as so ci a is al can ça das na ges tão do 
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, como a
re du ção da mor ta li da de in fan til e o au men to da taxa
de ma trí cu las no en si no fun da men tal.”

Ao fa zer esse re gis tro, so li ci to que a ma té ria
men ci o na da, in clu sa, pas se a cons tar dos Ana is do
Se na do Fe de ral.

Obri ga do.

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.)

Do min go, 30 de mar ço de 2003

O Esta do de S. Pa u lo Na ci o nal Fome
Bird pre mia Bra sil por avan ços so ci a is
Ban co Mun di al li be ra em prés ti mo de R$ 505 mi -

lhões para re for çar re ser vas
Bra sí lia – O pre si den te do Ban co Mun di al (Bird), 

Ja mes Wol fen sohn, re u niu-se on tem com o pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va e mi nis tros da área eco nô-
mi ca e so ci al para dis cu tir pro je tos e as si nar um em -
prés ti mo de US$ 505 mi lhões para o Bra sil. Os re cur-
sos são um prê mio pe los avan ços na área de de sen-
vol vi men to hu ma no re gis tra dos pelo País nos úl ti mos
anos e se rão li be ra dos na se gun da-fe i ra, indo di re to
para as re ser vas cam bi a is do Ban co Cen tral.

“Pro cu ra mos tra zer para este de ba te as ex pe-
riên ci as de ou tros pa í ses que, como o Bra sil, ti ve ram
de im ple men tar im por tan tes e ur gen tes re for mas eco -

nô mi cas e so ci a is”, dis se Wol fen sohn, du ran te o en -
con tro na Gran ja do Torto, do qual tam bém par ti ci pou
o pre si den te do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to (BID), Enri que Igle si as. “Espe ra mos que os de -
ba tes aju dem a cris ta li zar ações eco nô mi cas e so ci a-
is pri o ri tá ri as em be ne fí ci os do País, es pe ci al men te
no con tur ba do am bi en te in ter na ci o nal.”

Os US$ 1 bi lhão por ano que o Bird põe à dis po-
si ção do País como aju da pe las re for mas pro mo vi das
em vá ri os se to res, como o fis cal, o pre vi den ciá rio, o
ener gé ti co e o so ci al. Di fe ren te men te de ou tros em -
prés ti mos que fi nan ci am pro je tos es pe cí fi cos e exi-
gem uma con tra par ti da do go ver no bra si le i ro, esse
tipo de re cur so fica li vre nas re ser vas cam bi a is para
ser usa do com li ber da de.

De acor do com a as ses so ria do Bird, o ob je ti vo é
con tri bu ir para a “blin da gem eco nô mi ca” ne ces sá ria ao
en fren ta men to de va ri a ções cam bi a is. Com isso, o go-
ver no ga nha fô le go para man ter e am pli ar pro gra mas
nas áre as de sa ú de, edu ca ção e as sis tên cia so ci al.

Mor ta li da de – Além de um re co nhe ci men to das
me lho ri as so ci a is al can ça das na ges tão do ex-pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, com a re du ção da 
mor ta li da de in fan til e o au men to da taxa de ma trí cu-
las no en si no fun da men tal, o em prés ti mo de mons tra
o apo io do Ban co Mun di al aos pro gra mas do go ver no
Lula, com ên fa se ao Fome Zero. Em nota di vul ga da
no mês pas sa do, quan do o fi nan ci a men to foi apro va-
do, o Bird elo gi ou as po lí ti cas so ci a is de Fer nan do
Hen ri que e “o em pe nho do novo go ver no em con ti nu-
ar, me lho rar e am pli ar es sas po lí ti cas so ci a is efi ca zes
a fim de ob ter me lho res re sul ta dos se to ri a is”.

Con tra ta do em con di ções mais van ta jo sas que
ou tras fon tes in ter na ci o na is, os re cur sos do Bird de-
vem ser de vol vi dos em dez anos, a par tir de 2010,
com taxa de ju ros (Li bor) de cer ca de 5% ao ano. No
go ver no pas sa do, o Bra sil já re ce beu US$ 4 bi lhões
do Ban co Mun di al nes sa mes ma ca te go ria, além dos
fi nan ci a men tos para pro je tos so ci a is, que per fa zem
atu al men te US$ 4,5 bi lhões.

Para os qua tro anos do go ver no Lula, o Bird está 
re ser van do mais US$ 6 bi lhões para fi nan ci ar pro je-
tos so ci a is, tan to fe de ra is, quan to es ta du a is e mu ni ci-
pa is, e R$ 4 bi lhões a tí tu lo de aju da fis cal e cam bi al.
(Sér gio Go bet ti, De mé trio We ber e Le o nên cio Nos sa)

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aque les que não
acom pa nham a con ti nu i da de da luta das mu lhe res,
no Bra sil e no mun do, e que só têm na me mó ria as
ima gens dos tem pos he rói cos, em que as fe mi nis tas
fa zi am ba ru lho em pra ça pú bli ca e ate a vam fogo em
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al guns sím bo los da sua sub mis são, não sa bem da
im por tân cia dos mo vi men tos de mu lhe res para to das
as ques tões so ci a is do nos so tem po.

A his tó ria de luta das mu lhe res, no Bra sil, por
seus di re i tos é tão lon ga quan to a his tó ria des te País,
em bo ra ela não seja re co nhe ci da, con ta da ou vi su a li-
za da, se não pe los es for ços das pró pri as mu lhe res e
de al guns pou cos ho mens. O ra cis mo, con se qüên cia
ine vi tá vel do co lo ni a lis mo, pro mo veu o ge no cí dio de
vá ri os po vos in dí ge nas e a ex clu são dos po vos de ori -
gem afri ca na; por ou tro lado, o se xis mo se en car re-
gou de eli mi nar os re gis tros de re sis tên cia e luta das
mu lhe res no Bra sil, fos sem elas in dí ge nas, de ori gem
afri ca na ou eu ro péia, imi gran tes ou bra si le i ras.

Como exem plo, a con quis ta do voto pe las bra si-
le i ras re sul tou de um pro ces so de luta ini ci a do an tes
mes mo da pro cla ma ção da Re pú bli ca. Embo ra a
Cons ti tu i ção de 1891 ve tas se o di re i to de voto aos
anal fa be tos, men di gos, sol da dos e re li gi o sos, sem
ex clu ir o voto fe mi ni no, as mu lhe res ain da ti ve ram que 
lu tar por mais de 40 anos para con quis tar esse di re i to.

O voto fe mi ni no só foi as se gu ra do em 24 de fe -
ve re i ro de 1932, por meio do Có di go Ele i to ral Pro vi só-
rio (De cre to nº 21.076). No en tan to, esse de cre to era
bas tan te res tri ti vo, pre ven do o di re i to de voto ape nas
às mu lhe res ca sa das que ti ves sem a au to ri za ção dos
ma ri dos. Em 1934, a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in-
te re a fir mou o di re i to as se gu ra do no Có di go Ele i to ral,
eli mi nan do as res tri ções exis ten tes, mas tor nan do o
voto obri ga tó rio ape nas àque las mu lhe res que exer -
ces sem fun ções re mu ne ra das em car gos pú bli cos. A
obri ga to ri e da de ple na do voto para to das as mu lhe res
só foi ins ti tu í da com a Cons ti tu i ção de 1946.

No Bra sil, fo ram 108 anos de di fe ren ça en tre a
pri me i ra lei ele i to ral, que as se gu ra va aos ho mens o
di re i to de vo tar e ser vo ta dos, e a lei ele i to ral que as -
se gu ra va esse mes mo di re i to às mu lhe res.

Como se vê, Srªs e Srs. Se na do res, as con quis-
tas fe mi ni nas re sul ta ram de lon gas e des gas tan tes lu -
tas, que ti ve ram iní cio há mu i to tem po. As mu lhe res
de hoje dão con ti nu i da de a es sas lu tas e re co nhe cem
o le ga do fun da men tal de to das as que as an te ce de-
ram ao lon go da his tó ria. É na qua li da de de her de i ras
des se pro ces so que, con tem po ra ne a men te, as mu-
lhe res vêm ten do um pa pel re le van te na cons tru ção
da de mo cra cia em nos so País.

Há 16 anos, Bra sí lia re ce beu mais de 2000 li de-
ran ças de to dos os Esta dos, que fi ze ram uma en tre ga
so le ne da Car ta das Mu lhe res ao Pre si den te da
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e aos re pre sen tan-
tes de di ver sos par ti dos. Essa Car ta foi men sa ge i ra
de re i vin di ca ções di ver sas, pro du to de uma dé ca da

his tó ri ca para os mo vi men tos de mu lhe res no Bra sil,
em que sur gi am ar ti cu la ções, tan to na área ru ral
quan to ur ba na, cada qual re u nin do seg men tos di ver-
sos: tra ba lha do ras de di fe ren tes se to res, or ga ni za-
ções co mu ni tá ri as de base, ONGs fe mi nis tas, or ga ni-
za ções de mu lhe res ne gras, mi li tan tes de pas to ra is,
da área da sa ú de pú bli ca, mi li tan tes par ti dá ri as e sin -
di ca lis tas, aca dê mi cas, etc.

As mu lhe res or ga ni za das ina u gu ra vam um pe -
río do de gran de in fluên cia po lí ti ca. Os re sul ta dos fo -
ram con quis tas fun da men ta is, con sa gra das no tex to
da Cons ti tu i ção de 1988, e um re co nhe ci men to por
par te da so ci e da de, da le gi ti mi da de po lí ti ca e for ça
so ci al dos mo vi men tos de mu lhe res.

Ago ra, pas sa dos 16 anos da pro du ção da Car ta
das Mu lhe res, os mo vi men tos fe mi nis tas apre sen tam
um novo do cu men to à so ci e da de. Tra ta-se da “Pla ta-
for ma Po lí ti ca Fe mi nis ta”, cons tru í da so bre uma base
de mo bi li za ção de 5 mil e 200 ati vis tas de mo vi men-
tos de mu lhe res, mo bi li za das para o de ba te em 26
Con fe rên ci as Esta du a is, re a li za das en tre mar ço e
maio de 2002. Sua con clu são se fez em Bra sí lia, dias
6 e 7 de ju nho de 2002, na Con fe rên cia Na ci o nal de
Mu lhe res Bra si le i ras.

Com a “Pla ta for ma Po lí ti ca Fe mi nis ta”, os mo vi-
men tos de mu lhe res re a fir mam seu po ten ci al de con -
tes ta ção, mo bi li za ção e ela bo ra ção po lí ti ca e, es tra te-
gi ca men te, po si ci o nam co le ti va men te os con te ú dos
de seus dis cur sos plu ra is fren te ao con tex to po lí ti co
bra si le i ro, re a fir man do sua au to no mia de pen sa men-
to, pro je to e ação.

A “Pla ta for ma Po lí ti ca Fe mi nis ta” é um do cu-
men to ex ten so, den so, pre po si ti vo e de con te ú do am -
plo e di ver si fi ca do, cons tru í do a par tir de uma pers-
pec ti va fe mi nis ta de ques ti o na men to da so ci e da de.
Seu tex to con tém aná li ses e de sa fi os da so ci e da de,
do Esta do e de ou tros mo vi men tos além do pró prio fe -
mi nis mo. As ên fa ses da Pla ta for ma es tão tra du zi das
em cin co ca pí tu los, tra tan do des de os te mas da de-
mo cra cia po lí ti ca, da jus ti ça so ci al e da in ser ção do
Bra sil no con tex to in ter na ci o nal, che gan do até a de -
mo cra ti za ção da vida so ci al, e da li ber da de so ci al e
re pro du ti va. Nos di fe ren tes ca pí tu los, ar ti cu lam-se as
es pe ci fi ci da des da du pla es tra té gia de luta do fe mi-
nis mo bra si le i ro, com vis tas ao re co nhe ci men to das
di fe ren ças e dos no vos mo vi men tos de mu lhe res, e à
equa ni mi da de da re dis tri bu i ção de ri que zas e de jus ti-
ça so ci al.

Com essa pu bli ca ção, o mo vi men to de mu lhe-
res bra si le i ras in se re-se, de ci si va men te, na ação in -
ter na ci o nal dos mo vi men tos fe mi nis tas, pre sen tes
nas di fe ren tes ques tões de nos so tem po, que vão
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des de meio am bi en te, di re i tos hu ma nos e de sen vol vi-
men to, até ra cis mo, xe no fo bia e for mas co ne xas de
in to le rân cia.

Mais que uma “co i sa de mu lhe res”, o fe mi nis mo
ama du re ci do con so li da-se, no Bra sil e no mun do,
como uma te o ria e uma prá ti ca po lí ti ca que tem uma
pro du ção con sis ten te so bre as ques tões so ci a is, eco -
nô mi cas e cul tu ra is do de sen vol vi men to, da po bre za,
da ex clu são e da ci da da nia.

A “Pla ta for ma Po lí ti ca Fe mi nis ta” pro du zi da pela 
Con fe rên cia Na ci o nal de Mu lhe res Bra si le i ras é a
con fir ma ção des sa ten dên cia.

Mu i to obri ga do!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas úl ti mas ho ras,
o con fli to no Ira que che gou a um ní vel crí ti co e in to le-
rá vel. Re fi ro-me à cha ci na de ino cen tes, fa mí li as in te i-
ras que es tão per den do a vida pe las mãos das for ças
ali a das li de ra das pe los Esta dos Uni dos.

A si tu a ção é tão gra ve e pa re ce tão fora de con -
tro le que cri an ças e mu lhe res es tão sen do mor tas
den tro de suas ca sas, den tro de seus car ros e nada
se faz, em toda a co mu ni da de in ter na ci o nal, para ces -
sar este novo ho lo ca us to.

Para se ter uma idéia de que o pre ço pago não é
so men te com vi das hu ma nas – o que já é um ab sur do
ina ce i tá vel –, o di nhe i ro gas to com a guer ra do Ira que,
ape nas nes tes pri me i ros dias de con fli to, se ria su fi ci-
en te para cons tru ir 50 mil es co las ou pe los me nos 5
mil hos pi ta is mo der nos na Amé ri ca La ti na.

De acor do com cál cu los da pró pria ONU, por
dia, US$1,9 bi lhão es tão sen do usa dos para fi nan ci ar
o con fli to no Ira que – algo como duas ve zes o or ça-
men to bra si le i ro anu al para nos so pro gra ma de pro te-
ção a tes te mu nhas!

La men ta vel men te, este é um mo men to tris te e
de cep ci o nan te para o mun do todo e, em es pe ci al
para o Bra sil. A for ça ven ceu o diá lo go, a di plo ma cia
per deu, e a guer ra está tri un fan do so bre o bom sen so
da hu ma ni da de.

Nos so País tem uma for te tra di ção pelo pa ci fis-
mo e não pode e não deve ace i tar um con fli to ar ma do
que di vi de a co mu ni da de in ter na ci o nal e não tem a le -
gi ti mi da de da apro va ção das Na ções Uni das.

Este ata que dos Esta dos Uni dos vi o la as nor -
mas de con vi vên cia mun di al, o que deve ser con si de-
ra do um pre ce den te gra vís si mo. O Go ver no nor-
te-ame ri ca no está de mons tran do in di fe ren ça à opo si-
ção da ma i or par te do Mun do e, com isso, pode ter
seus atos ques ti o na dos em qual quer tri bu nal in ter na-
ci o nal.

Temo, sin ce ra men te, como bra si le i ro e como
Se na dor, que a ação mi li tar li de ra da con tra o Ira que
pro vo que uma ca tás tro fe hu ma ni tá ria, já que a vida
de mi lhões de pes so as, den tro e fora do Ori en te Mé -
dio, está em jogo. Temo, ain da, que a guer ra seja
subs ti tu í da por um con fli to de ci vi li za ções e de re li-
gião.

Quem já viu cri an ças des tro ça das pelo fogo de
me tra lha do ras sabe que a guer ra deve ser ape nas um 
úl ti mo re cur so. Não se deve che gar lá sem an tes es -
go ta rem-se to dos os es for ços di plo má ti cos.

Nin guém ga nha na guer ra. To dos per dem por -
que o im pos to a pa gar é com vi das hu ma nas. O con fli-
to de fla gra do pe los Esta dos Uni dos não está fa zen do
so men te ví ti mas hu ma nas: de ses ta bi li za rá a co mu ni-
da de in ter na ci o nal e a eco no mia mun di al.

Digo, com toda a con vic ção, que é um ab sur do
co lo car em tão gran de ris co a vida de ci da dãos ira qui-
a nos ino cen tes, en quan to se en fra que ce a ha bi li da de
de lu tar con tra o ter ro ris mo in ter na ci o nal.

Para de fla grar seu ata que, o pre si den te Ge or ge
W. Bush di vi diu a ONU, a Otan – a ali an ça mi li tar oci -
den tal –, a União Eu ro péia e a opi nião pú bli ca in ter na-
ci o nal. Isto não pode con ti nu ar !

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a prin ci-
pal ra zão pela qual a equi pe do Pre si den te Ge or ge
Bush está pre o cu pa da com o Ira que é por que, se Sa -
dam Hus se in ob ti ver ar mas de des tru i ção em mas sa,
isso po de rá lhe con fe rir o po der que sem pre quis –
não para ata car os Esta dos Uni dos, mas para es ten-
der sua in fluên cia so bre a ma i or fon te de pe tró leo
mun di al: o Gol fo Pér si co.

No lu gar de uma “guer ra san ta”, os Esta dos Uni -
dos de ve ri am es tar pre o cu pa dos em fo men tar re gi-
mes ára bes mais pro gres sis tas, não ape nas para
abas te cer os uti li tá ri os es por ti vos, mas para de i xar
cla ro para o mun do que o in te res se é pro te ger o aces -
so de to dos ao pe tró leo, a pre ços ra zoá ve is.

Le var a guer ra às ruas de Bag dá po de rá sub me-
ter a po pu la ção ci vil, mas cer ta men te ele va rá o ódio
aos EUA ao pa ro xis mo, com con se qüên ci as pre vi sí-
ve is so bre o con fli to is ra e len se-pa les ti no, de sen ca de-
an do no vos atos de ter ror pelo mun do.

A guer ra, aliás, ten de rá a en fra que cer a co o pe-
ra ção in ter na ci o nal no com ba te ao ter ro ris mo. Ela só
fará au men tar o an ti a me ri ca nis mo no mun do ára-
be-mu çul ma no, em bo ra ra ros go ver nos da re gião te -
nham sim pa tia por Sad dam.

O con fli to tam bém aba la rá as es pe ran ças numa
or dem mun di al em que as leis e as ins ti tu i ções mul ti-
la te ra is pre va le çam so bre a von ta de dos pa í ses mais
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for tes. Con sa gra rá a te o ria de que as ações dos Esta -
dos Uni dos, em seu in te res se na ci o nal, es tão aci ma
de con tes ta ção.

Além de to dos es ses ar gu men tos, há a ques tão
dos gas tos com a guer ra e o que vem de po is. Mu i to
mais que vi das, o con fli to e a re cons tru ção, se gun do es -
ti ma ti vas, cus ta rão en tre 100 e 200 bi lhões de dó la res.

Um con fli to san gren to e des con tro la do, cer ta-
men te, tra rá uma sé rie de ris cos eco nô mi cos ge o po lí-
ti cos e glo ba is. Uma eco no mia mun di al ins tá vel, pre -
ju di ca da pelo ner vo sis mo com o au men to do ter ro ris-
mo, pre ços dos pe tró leo mais ele va dos, ins ta bi li da de
re gi o nal e di vi são nas ali an ças do Oci den te re pre sen-
ta rá a ma i or ame a ça à es ta bi li da de ma cro e co nô mi ca
dos pa í ses ri cos e aos flu xos fi nan ce i ros que são fun -
da men ta is para os mer ca dos emer gen tes.

Pa í ses po bres ou em de sen vol vi men to, como o
Bra sil, se rão as pri me i ras ví ti mas da re tra ção eco nô-
mi ca de cor ren te do con fli to. Os ju ros con ti nu a rão al -
tos e a in fla ção, es ti mu la da.

Por tra di ção, pa í ses como Fran ça ou Esta dos Uni -
dos sem pre en car na ram os di re i tos do ho mem. Se ria
jus to, ago ra, re lem brar que es ses di re i tos va lem tam-
bém para o mun do ára be, in clu si ve para os ira qui a nos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – 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
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 1, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 79, de 2002, que al te ra dis po si ti vos da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ger vá sio Sil va (PFL-SC), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2003.

Re la tor Re vi sor: Se na dor José Jor ge

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 80, de 2002, que al te ra o art. 5º da Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992, que dis põe so bre a
con ces são de sub ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções
de cré di to ru ral, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re-
la tor: De pu ta do Anto nio Car los Men des Tha me
(PSDB-SP), pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor:

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con-
ces são da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de
co o pe ra ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re-
la tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons-
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 
2, de 2003.

Re la tor Re vi sor:

4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do

Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/2001, na Casa
de ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí-
dio e le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.
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5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que-
ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003, de au -
to ria do Se na dor José Sar ney, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos
di re i tos so ci a is, a ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

7
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio Mar -
cos Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Irlan da.

8
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil -
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

9
MENSAGEM Nº 13, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

 Men sa gem nº 13, de 2003 (nº 38/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Anto nio
Au gus to Day rell de Lima, 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 De le ga do Per ma nen te do Bra sil jun to à
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

10
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO

SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

11
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

12
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.
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13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José 
Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 22, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos 

ter mos do Re cur so nº 26, 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 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc: Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-

lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma-
cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
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za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi-
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li-
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de - SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro -
fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
 ter mos dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
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apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são

Par la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe
so bre o re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni-
za ções não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Está en -
cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 46 
mi nu tos.)
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Ata da 31ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 2 de abril de 2003

1º Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos, He rá cli to For tes,
Mag no Mal ta, da Sra. Íris de Ara ú jo e do Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va  – 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  – Iris de Ara u jo  – Jef fer son Pe res  – João
Alber to Sou za  – João Ba tis ta Mot ta  – João Ca pi be ri-
be  – João Ri be i ro  – Jo nas Pi nhe i ro  – Jor ge Bor nha-
u sen  – José Agri pi no  – José Jor ge  – José Ma ra nhão
– José Sar ney  – Ju vên cio da Fon se ca  – Le o nel Pa -
van  – Lú cia Vâ nia  – Luiz Ota vio  – Mag no Mal ta  –
Mão San ta  – Mar co Ma ci el  – Ney Su as su na  –
Osmar Dias  – Pa pa léo Paes  – Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes  – Pa u lo Octá vio  – Pa u lo Paim  – Pe dro Si mon  –
Re gi nal do Du ar te  – Re nan Ca lhe i ros  – Re nil do San -
ta na  – Ro ber to Sa tur ni no  – Ro dolp ho Tou ri nho  – Ro -
me ro Jucá  – Ro meu Tuma  – Ro se a na Sar ney  – 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  – Val dir Ra upp  – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 Srs. Se -
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta
a ses são.

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

So bre a mesa o Expe di en te que pas so a ler:

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 139, DE 2003

(Nº 2.159/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni ta-
ria do Ba ir ro do São Ber nar do  – Cam pi-
nas a Exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi nas,
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 52, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do
Ba ir ro do São Ber nar do  –  Cam pi nas a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam pi nas, Esta -
do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 257, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as de Expo si-
ções Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro á Esta do das Co mu-
ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to à ex clu si vi da de, ser vi ços de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 43, de 17 do ja ne i ro do 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são FM Co mu-
ni tá ria de Tra cu nha ém  – PE, na ci da de de Tra cu nha-
ém  – PE;
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2  – Por ta ria nº 44, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do Nono, na ci -
da de de Ta qua ri tin ga do Nor te  – PE;

3  – Por ta ria nº 45, de 17 de ja ne i ro de 2002  – 
Asso ci a ção de Pro mo ção Cul tu ral, Edu ca ci o nal,
Espor ti va e de La zer do Mu ni cí pio da Itin ga  – MG, na
ci da de de Itin ga  – MG,

4  – Por ta ria nº 48, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de, na ci da de
de Re den ção  – CE;

5  – Por ta ria nº 51, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
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, na ci da de de Tan ga rá
– RN;

6  – Por ta ria nº 52, de 17 de ja ne i ro, de 2002  –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do
Ba ir ro do São Ber nar do  – Cam pi nas, na ci da de de
Cam pi nas  – SP,

7  – Por ta ria nº 53, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Man guen se de Cul tu ra e
Arte, na ci da de de Man ga  – MG;

8  – Por ta ria nº 55, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cu i a ba na, pela Cul tu ra e
De fe sa Ambi en tal  – ACUDAM na ci da de de Cu i a bá  – 
MT;

9  – Por ta ria nº 56, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Va que i ros do Alto Ser -
tão, na ci da de de Ser ri ta  – PE; e

10  – Por ta ria nº 58, de 17 de ja ne i ro de 2002  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe dral ven se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Pe dral va  – MG.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 214 EM

Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio
Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São Ber nar do  – Cam pi nas,
na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo, ex plo-
re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, cm con for-
mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var e, de sen vol vi men to e a se di-

men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan-
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem cm
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral uma, tam-
bém, ser vem de elo á in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons -
ta tan do a ine xis tên cia de Óbi ce le gal e nor ma ti vo
ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori -
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.O0I668/9S que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na-
is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 52, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001668/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
e Rá dio Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São Ber nar do  –
Cam pi nas, com sede na Rua Gu a ru lhos, nº 161  –
São Ber nar do, na ci da de de Ca nu nes, Esta do de São
Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 22º55’26”S e lon gi tu de
cm 47º04’30”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
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de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data do pu bli ca çãO do ato de de li be-
ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
mia pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga

RELATÓRIO Nº 482/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.668/98 de
17-8-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio
Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São Ber nar do  – Cam pi-
nas, lo ca li da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co -
mu ni tá ria do Ba ir ro do São Ber nar do  – Cam pi nas,
ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 02.612.177/0001-74,
Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Gu a ru lhos,
161 , São Ber nar do, Ci da de de Cam pi nas, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por 
meio de re que ri men to da ta do de 14-8-1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -

ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos á en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 8 a 231 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Eli as Lobo Neto, nº 666, São
Ber nar do, Ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u to,
de co or de na das ge o grá fi cas em 22°55’26”S de la ti tu-
de e 47°04’30”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
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ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fls. nºs 141 a 144, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men-
te, foi in di ca do o real en de re ço para ins ta la ção do sis -
te ma ir ra di an te, que após ana li sa do, foi ace i to pelo
en ge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Pri me i ra men te o pro ces so foi in de fe ri do por

in frin gên cia ao art. 11 da Lei nº 9.612/98. Face às com -
pro va ções e pe di do de re con si de ra ção apre sen ta dos
pela re que ren te, o mo ti vo que oca si o nou o ar qui va-
men to foi re vis to, se guin do-se di li gên ci as para apre-
sen ta ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7
in ci sos II e X da Nor ma nº 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria,
de cla ra ção do en de re ço da sede da en ti da de, de cla ra-
ção de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da 
Nor ma nº 2/98. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di ca
dos pro ces sos re fe ren tes às in te res sa das na lo ca li da-
de e, em ob ser vân cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da 
Nor ma nº 2/98, foi en ca mi nha do ofí cio para que se es -
ta be le ces se uma as so ci a ção en tre as mes mas. Ocor re
que, fren te à ne ga ti va de acor do, uti li zou-se o cri té rio
de se le ção apon ta do no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº
2/98, quan do se cons ta tou que a re que ren te con ta
com ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções em apo io do que
a sua con cor ren te e, em de cor rên cia de tal fato a en ti-
da de foi se le ci o na da e ofi ci a da para en ca mi nha men to
do Pro je to Téc ni co, ou seja, su bi tem 6.11 da Nor ma nº
2/98(fls. nºs 150 a 231).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. nº 223, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fls. nºs 232 e 233.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni-

tá ria do Ba ir ro do São Ber nar do – Cam pi nas.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Antô nio Luiz Men des
Vice-Pre si den te:  Be ne di to Ba tis ta Ca mar go
Se cre tá rio – Ge ral: Ori val do Luiz Men des
2ª Se cre tá ria: Sil va na A. A. Nin ci
Te sou re i ro: Re gi nal do de Pa u la
2º Te sou re i ro: Lo i de A. Bon ve chio
Dir. Oper.: Agos ti nho de Sou sa
Vice-dir. Oper.: Be ne di to Fa li ce
Dir. C. Com. Soc.:   Jo si a ne Mar tins Ca mar go
Vice-dir. C. C. Soc.: Car mem Ma ria C. do Ama ral
Dir. Pa tri mô nio: Antô nio Grua

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Gu a ru lhos, 161, São Ber nar do, Ci da de de
Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
22º55’26”S de la ti tu de e 47º04’30”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. nº 223 e “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”,
fls. nºs 232 e 233, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta-
ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Co -
mu ni ca ção e Rá dio Co mu ni tá ria do Ba ir ro do São
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Ber nar do – Cam pi nas, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre-
ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.668/98 de
17-08-1998.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2001. –  Adri a na
Gu i ma rães Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – 
Ne i de Apa re ci da da Sil va, Re la to ra da con clu são
Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor – Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 21 de de zem bro de 2001. – Anto nio

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

Apro vo o Re la tó rio nº 482/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 21 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2003

(Nº 1.414/2001,  na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal-
zi nho de Go iás  – AGETACO 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 cal zi nho de Go iás, Esta do
de Go iás.

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

ta ria nº 199, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho
de Go iás  – AGETACO a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta do
de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 537, DE 2001

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

dom o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar ser vi-
ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con for me os se-
guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 199, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho
de Go iás  – AGETACO, na ci da de de Co cal zi nho de
Go iás  – GO:

2  – Por ta ria nº 200, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Co ne xão
FM para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci -
da de de Pi ra pe tin ga – MG;

3  – Por ta ria nº 202, de 18 de abril da 2001  –
Asso ci a ção Cul tu ral São Se bas tião, na ci da de de Co -
im bra  – MG;

4  – Por ta ria nº 202, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita ran ti en se Nova Espe ran-
ça, na ci da de de Ita ran tim  – BA;

5  – Por ta ria nº 204, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu-
ral e Artís ti co de Ipê, na ci da de de Ipê  – RS;

6  – Por ta ria nº 208, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Mer ce sa na de Inte gra ção e Cul tu ra –
AMIC, na ci da de de Mer cês – MG;

7  – Por ta ria nº 213, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção dos Pro du to res Ru ra is de Chá ca ra, na ci -
da de de Chá ca ra  – MG;

8  – Por ta ria nº 222, de 18 da abril de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ali an ça, na ci da de de
Pi ra ú ba  – MG; e

9  – Por ta ria nº 234, de 18 de abril de 2001  –
Asso ci a ção Cul tu ral de Len çóis Pa u lis tas, na ci da de
de Len çóis Pa u lis tas  – SP.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 261 EM

Bra sí lia, 22 de maio de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção pura
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Ge ral dos Tra-
ba lha do res de Co cal zi nho de Go iás – AGETACO, com
sede na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta do de
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Go iás, ex pi em o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção pata pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in cluí ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lham em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es sas nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan do
a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da tios au tos do Pro ces so nº 53670.000195/99,
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di-
ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 199, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho da
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53670.000l95/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha-
do res de Co cal zi nho de Go iás  – AGETACO, com sede
na Ave ni da Ara gua ia, nº 49, Qu a dra 10, Lote 5, Se tor
Cen tral, na ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta do de
Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a one rar cora o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 15º47’16”S e lon gi tu de em
43º46’21”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data da pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 96/2001-DOSR/SSR/MC 

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53670000195199, de
08-06-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res
de Co cal zi nho de Go iás  – AGETACO lo ca li da de de
Co cal zi nho de Go iás, Esta do de Go iás.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co -
cal zi nho de Go iás  – AGETACO, ins cri ta no CGC/MF
ou CNPJ sob o nú me ro 03.179.709/0001-94, no Esta-
do de Go iás, com sede na Av. Ara gua ia nº 49, qua dra
10  –  lote 05  –  se tor Cen tral , ci da de de Co cal zi nho
de Go iás  – GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da -
ta do de 01 de ju nho de 1999, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU,
de 9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla a
lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de /do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
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Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03-03-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 04 à 651, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  –  Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com 
cen tro lo ca li za do na Av. Ara gua ia nº 49, qua dra 10  –
lote 05, es qui na com Co rum bá  –  Se tor,Cen tral, na ci -
da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta do de Go iás, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 15º47’16”S de la ti tu de e
48º46’21”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons-

tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se-
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 622 à 624, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com.”

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção do Pro je to Téc ni co com pos te ri or ade qua ção do
mes mo à Nor ma 2/98, (fls. 631 à 651).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 635, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 645 e 646. Na oca sião da so li ci-
ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de ve rá
in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do trans mis-
sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria de 25,0 W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
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cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Ge ral dos Tra ba lha do res de Co cal-

zi nho de Go iás – AGETACO;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Del ze li na Te les Ma cha do da Sil va
Vice-pre si den te: Edna S. Pa i va da Sil va
Se cre tá ria: Ela i ne Apa re ci da da Sil va
Te sou re i ra: João Ba tis ta Sil va da Sil va

–  lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Ara gua ia nº 49 – qua dra 10, lote 5 – Se tor
Cen tral, ci da de de Co cal zi nho de Go iás, Esta do do
Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas
15º47’16” de la ti tu de e 48º46’21” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção”  – fls. 645 e 646,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
635 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Ge ral
dos Tra ba lha do res de Co cal zi nho de Go iás –
AGETACO, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de
Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53670000195/99, de 8 de ju nho de 1999.

Bra sí lia, 1º de mar ço de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 5 de mar ço de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor – Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 141, DE 2003

(Nº 2.204/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a cen tro
co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ica tu, Esta do do Ma -
ra nhão.

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 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ica -
tu, Esta do do Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 299, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 140, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção de Ami gos do Mu ni cí pio de Nova Gu a-
ri ta do Esta do de Mato Gros so, na ci da de de Nova
Gu a ri ta-MT;

2  – Por ta ria nº 142, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Cul -
tu ral de Ca pin zal do Nor te-Ma ra nhão, na ci da de de
Ca pin zal do Nor te-MA;

3  – Por ta ria nº 143, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral Rá dio
Su ces so FM de Má rio Cam pos, na ci da de de Má rio
Cam pos-MG;

4  – Por ta ria nº 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba,
na ci da de de Ica tu-MA;

5  – Por ta ria nº 155, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção dos Mo ra do res do Pa tri mô nio de Nos -
sa Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Ca bro bó-PE;

6  – Por ta ria nº 158, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ana pu rus, na ci da de de Ana pu rus-MA;
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7  – Por ta ria nº 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da na ci da de
de Mata Roma-MA;

8  – Por ta ria nº 165, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Eco -
ló gi co e Cul tu ral de Dois Vi zi nhos – PR, na ci da de de
Dois Vi zi nhos-PR:

9  – Por ta ria nº 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002 
–  Fun da ção Ma no el Paes, na ci da de de Bre jão-PE;

10  – Por ta ria nº 176, de 19 de fe ve re i ro de 2002
–  Asso ci a ção Artís ti ca e Cul tu ral de De sen vol vi men-
to do Se tor Ma ris ta Sul, na ci da de de Apa re ci da de
Go iâ nia-GO; e

11  – Por ta ria nº 177, de 19 de fe ve re i ro de 2002
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo gí, na ci da de de Ita mo-
gí-MG.

Bra sí lia, 4 de abril  2002.  – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 298/EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de
Gu a xen du ba na Ci da de de Ica tu, Esta do do Ma ra-
nhão, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223. da Cons ti-
tu i ção e à Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xi tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53720.000240/99, que ora, faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 147, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000240/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Cen tro Co mu ni tá rio San ta
Ma ria, de Gu a xen du ba, com sede na Tra ves sa da
Ami za de nº 3, Cen tro, na ci da de de Ica tu, Esta do do
Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em O2°46’32”S e lon gi tu de em
44°03’37”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do pra zo
de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 46/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.720.000.240-99 de 10
de Mar ço de 1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de
Ga xen du ba  – MA, na lo ca li da de de Ica tú, Esta do do 
Ma ra nhão.

I  – Intro du ção

1. Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du-
ba, ins cri ta no CCC sob o nú me ro 23.673.676/0001-41,
no Esta do do Ma ra nhão, com sede na Tra ves sa da Ami -
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za de, nº 3, Cen tro, Ci da de de Ica tú, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 24 de Fe ve re i ro de 1999, subs cri-
to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na 
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU,
de 9 de Se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 124, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Tra ves sa da Ami za de nº 3,
Ci da de de Ica tú, Esta do do Ma ra nhão, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 02°46’33”S de la ti tu de e 440 03’
57”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan tes
no avi so no DOU de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 55, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria, apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I, II, IV, V, VI, VIII 
e X, da Nor ma nº 2/98, apre sen ta ção dos do cu men-
tos da Srª Ma ria Ce les te Sil va Gon çal ves, de cla ra ção
do re pre sen tan te le gal cons tan do o en de re ço da
sede, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 58, 108 e 117).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 119, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 122 e 123.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du-

ba
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Ma ria Ma cha do Co e lho
Vice-Pre si den te: José Inal do Pe re i ra
1º Se cre tá rio: Cláu dia Ma ria Ro cha
2º Se cre tá rio: Ana Ma ria Sil va Pi nho
1º Te sou re i ro: Ada íl son Sil va Ca ta nhe de Jú ni or
2º Te sou re i ro: Jo se nil son Ro dri gues Fon se ca
– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Tra ves sa da Ami za de, nº 3 Cen tro, Ci da de de
Ica tú, Esta do do Ma ra nhão.
– co or de na das ge o grá fi cas

02°46’32”S de la ti tu de e 44°03’37”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 119, e “Ro te i ro de

Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 122 
e 123, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pelo Cen tro Co mu ni tá rio
San ta Ma ria de Gu a xen du ba, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.720.000.240-99, de 10
de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2003.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de Ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – deci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 142, DE 2003

(Nº 1.939/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de de sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de
Alme i da exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a no de
Alme i da, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma xi mi li a no de 
Alme i da, 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.

MEN SA GEM Nº 1.356, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Nos ten nos do ar ti go 49. in ci so XII. com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
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nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 297, de 16 de ina lo de 2001  – 
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti-
va Ja ru en se. na ci da de de Jarú  –  RO;

2  – Por ta ria nº 551 de 11 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sa do Oes te
– APARO. na ci da de de Ro sá rio Oes te  –  MT:

3  – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ara -
ri pe, na ci da de de Ara ri pe-CE;

4  – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na para o De sen vo i vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na Ci-
da de de Ipu i u na-MG:

5  – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001 
–  Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel  –  RN:

6  – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001 
–  Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra  –  PB:

7  – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre  –  Um 
Bem da Co mu ni da de 88.1 Mhz na ci da de de Mon te
Ale gre  –  RN;

8  –  Por ta ria nº 558. de 13 de se tem bro de 2001 
–  Asso ci a cão Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da  –  RS;

9  –  Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
–  Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM na ci da de de Man-
gue i ri nha  –  PR;

10  –  Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de
2001  –  ABEMCE  –  Asso ci a ção do Bem Estar do
Me nor de Cha val  –  CE, na ci da de de Cha val  –  CE;

11  –  Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001
–  Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal  –  BA;

12  –  Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro  – 
ACVD, na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be  –  PE;

13  –  Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos da Co -
mu ni da de Inte gra da das Mer cês  –  AMACIM, na ci da-
de de São João Del Rei  –  MG

14  –  Por ta ria nº 573, de 24 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte -
gra ção Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba-MG;

15  –  Por ta ria nº 578, de 24 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor -
gui nhen ses, na ci da de de Cor gui nho  – MS;

16  –  Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de
2001  –  Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se. na
ci da de de Ca ma ça ri  –  BA;

17  –  Por ta ria nº 578, de 26 de se tem bro de 2001
–  União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do  – UAMBLA, na ci da de de La je a do  –  RS;

18  –  Por ta ria nº 593, de 11 de ou tu bro de 2001 
–  Asso ci a cão Co mu ni tá ria de Ara qua ri. na ci da de de
Ara qua ri  –  SC; e

19  –  Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 
–  Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri-
na, na ci da de de Lon dri na  –  PR.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001.  – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 687 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re ú bli ca,
Enca mi nho Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol-
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i-
da, na ci da de de Ma xi mi li a no de Alme i da, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998.

2.  A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis te rio das 
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta cão
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3 . Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con ta to com
a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci-
o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo a
imi gra ção de in for ma cões be né fi cas em to dos os seg-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e jú ri di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.000667/99 que ora faço acom pa nhar com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is a ou tor ga de au to ri za ção ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
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men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 558, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000667/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de
Alme i da com sede na Av. José Bo ni fá cio, nº 655, na ci -
da de de Ma xi mi li a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de
do Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes.
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
gráfl cas com la ti tu de em 27º37’52”S e lon gi tu de em
51º48’33”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 293/2001 – DOS/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.000.667/99, de
21-7-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol-
vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme -
i da, lo ca li da de de Ma xi mi li a no de Alme i da, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

I  – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Ma xí mi li a no de Alme i da, ins cri-
to no CNPJ sob o nú me ro 03.282.602/0001-77, no
Esta do do Rio Gran de do Sul, com sede na Ave ni da
José Bo ni fá cio, 655, Cen tro, Ci da de de Ma xi mi li a no

de Alme i da, RS, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 10 de ju lho de 1.999, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU., de 
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da del do cu men tos
aces sá ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;
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 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 540, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Ave ni da José Bo ni fá cío,
655, Cen tro, Ci da de de Ma xi mi li a no de Alme i da,
Esta do do Rio Gran de do Sul, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 27°37’52”S de la ti tu de e 51°48’33”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no D0U., de 9-4-2001, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o gráfl cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 519, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do car tão de CNPJ da Enti da de, bem como do su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 02/98, (fls. 522).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 530, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;

 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-
za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 538 e 539.

15. É o re la tó rio.

IV  – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men to

Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Eglaé Gu i sol fi dos San tos
Vice-Pre si den te: Mar co Au ré lio Me ne gas so
Se cre tá rio: Cla u de te Pi lo ne to
Te sou re i ro: Gra ci el le Ro dri gues Cha ves
Dir. Admi nis tra ti vo: Vi vi a ne Ros si Mu terl le
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Ave ni da José Bo ni fá cio, 655, Cen tro, Ci da de de
Ma xi mi li a no de Alme i da, Esta do do Rio Gran de do
Sul;
– co or de na das ge o grá fi cas

27°37’52”S de la ti tu de e 51°48’33”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 530, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 538 e 539, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria do De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Ma xi-
mí li a no de Alme i da, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou -
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
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ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.790.000.667/99, de 21 de ju lho
de 1.999.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 27 de agos to de 2001.  – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor_ Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção  – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2003

(Nº 1.940/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD a 
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des.

1 – Por ta ria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio e Di fu são Co mu ni tá ria Inte ra ti-
va Ja ru en se. na ci da de de Jarú – RO;

2 – Por ta ria nº 551, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ro sá rio Oes te – 
AFARO, na ci da de de Ro sá rio Oes te – MT;

3 – Por ta ria nº 552, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a do de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ara ri pe, na ci da de de Ara ri pe – CE;

4 – Por ta ria nº 554, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Ipu i u-
na, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral na ci -
da de de Ipu i u na – MG;

5 – Por ta ria nº 555, de 13 de se tem bro de 2001
– Cen tro So ci al Pre si den te Tan cre do Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel – RN;

6 – Por ta ria nº 556, de 13 de se tem bro de 2001
– Fun da ção San ta Rita de Cás sia dos Impos sí ve is –
FSRCDI, na ci da de de Te i xe i ra – PB;

7 – Por ta ria nº 557, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Mon te Ale gre – Um
Bem da Co mu ni da de 88,1 Mhz na ci da de de Mon te
Ale gre – RN;

8 – Por ta ria nº 558, de 13 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Ma xi mi li a no de Alme i da, na ci da de
de Ma xi mi li a no de Alme i da – RS;

9 – Por ta ria nº 568, de 24 de se tem bro de 2001
– Rá dio Co mu ni tá ria Ala ga dos FM na ci da de de Man -
gue i ri nha – PR;

10 – Por ta ria nº 569, de 24 de se tem bro de 2001 
– ABEMCE – Asso ci a ção do Bem Estar do Me nor de
Cha val – CE na ci da de de Cha val – CE;

11 – Por ta ria nº 570, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Pro mo ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral,
Artís ti ca, Espor ti va e Co mu ni ca ção So ci al de Ri be i ra
do Pom bal, na ci da de de Ri be i ra do Pom bal – BA

12 – Por ta ria nº 571, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a do Co mu ni tá ria 29 de De zem bro – ACVD,
na ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be – PE;

13 – Por ta ria nº 572, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a do de Mo ra do res e Ami gos da Co mu ni da de
in te gra da das Mer cês – AMACIM, na ci da de de São
João Del Rei – MG;

14 – Por ta ria nº 573 de 24 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção Ra di o di fu são Uti li da des de Inte gra ção
Co mu ni tá ria, na ci da de de Ju a tu ba – MG;

15 – Por ta ria nº 574, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ami gos e Co la bo ra do res Cor gui-
nhen ses, na ci da de de Cor gui nho – MS;

16 – Por ta ria nº 575, de 24 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Assis ten ci al Ca ma ça ri en se, na ci da de
de Ca ma ça ri – BA;

17 – Por ta ria nº 578 de 26 de se tem bro de 2001
– União das Asso ci a ções de Mo ra do res dos Ba ir ros
de La je a do – UAMBLA, na ci da de de La je a do – RS;

18 – Por ta ria nº 593 de 11 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ara qua ri, na ci da de de
Ara qua ri – SC; e
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19 – Por ta ria nº 594, de 11 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Pi o ne i ra de Lon dri na,
na ci da de de Lon dri na – PR.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 691 EM

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de au to ri-

za ção e res pec ti va Do cu men ta ção para que a en ti da de
Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro ACVD na ci-
da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de Per nam-
bu co, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
co mu ni da de com o ca putdo art. 223, da Cons ti tu i ção e a 
Lei nº 9.612 de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu no Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não Só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
cio á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei ana li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103.000592/98; que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa ra a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 571, DE 24 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998; ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53103.000592198, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29
de De zem bro – ACVD, com sede Rua 13 de maio nº

50. 3º an dar, sala 306 – Cen tro, na ci da de de San ta
Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de Per nam bu co, a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-à pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 07º57’00”S e lon gi tu de em
36º13’00”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de ini ci-
ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 291/2001  – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.103.000.592/98 de
13-8-1998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de de zem-
bro – ACDV, lo ca li da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri-
be, Esta do de Per nam bu co.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro  – 
ACVD, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.286.253/0001-07, Esta do de Per nam bu co, com
sede na Rua 13 de Maio, nº 50, 3º an dar, sala 306,
Cen tro, Ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 13-8-1998
e, pos te ri or men te da ta do de 14-.04.1999, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2.  A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos
do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  –
D.O.U., de 18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo -
ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.
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II  – Re la tó rio

•  atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção  (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98 está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 –  Esta tu to So ci al;
 –  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de,  em face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 148 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua 13 de Maio, nº 50, Cen -

tro, Ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de
Per nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em
07º57’00”S de la ti tu de e 36º13’00”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 94, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11.O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12.Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro do Esta tu to So ci al, do cu-
men to de acor do com o su bi tem 6.7, in ci so II da Nor -
ma 02/98, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ção do en de-
re ço da sede da Enti da de, có pia do CNPJ da Enti da-
de, bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e
ade qua ção do mes mo à Nor ma 02/98 (fls. 100 a 148).

13.Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 144, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po, no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14.Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 149 e 150.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
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cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17.Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29 de De zem bro  – ACVD.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ja son La gos da Sil va
Vice-pre si den te: Eli as Ti búr cio Go mes
Se cre tá ria: Ma ria do Car mo Mar ques de Ara ú jo
Te sou re i ro: Le ni val do Pe re i ra Go mes
Dir. Pa tri mô nio: José Álva ro Jú ni or
Dir. Cult. e Com. Soc.: Ri car do Go mes de Fa ri as
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 13 de Maio, nº 50, 3º an dar, sala 306, Cen -
tro, Ci da de de San ta Cruz do Ca pi ba ri be, Esta do de
Per nam bu co;
– co or de na das ge o grá fi cas

07º 57’ 00” 5 de la ti tu de e 36º 13 00” W de lon gi-
tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 144, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 149 e 150, que se re fe re à lo ca li za ção es ta ção.

18.Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men to
do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria 29
de De zem bro  – ACVD, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.103.000.592/98 de 13 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 144, DE 2003

(Nº 1.960/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca ra u a ri, 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 287, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a Asso ci-
a ção Ka ra ba bá da Cul tu ra a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca ra u a ri, 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.

MENSAGEM Nº 1.024, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce Iex3 ci as,
acom pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  –  Por ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó, na ci da de de São Vi cen te do Se rí dó  –  PB;

2  –  Por ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, na
ci da de de Cas ti lho  –  SP;

3  –  Por ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção de Apo io à Esco la  –  Co lé gio Esta du al
Ary Par re i ras, na ci da de de Lage do Mu ri aé  –  RJ;

4  –  Por ta ria nº 285, de 16 de maio de 200l  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Igua te mi  –
ACEI, na ci da de de Igua te mi  –  MS;

5  –  Por ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe -
dro”FM (AMCRSP), na ci da de de Ta qua ri tin ga  –  SP;

6  –  Por ta ria nº 287, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, na ci da de de Ca ra-
u a ri  –  AM;

7  –  Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Ta ba po rãen se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Ta ba po rã  –  MT;

8  –  Por ta ria nº 292, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Ci da de
de São Vi cen te de Mi nas, na ci da de de São Vi cen te
de Mi nas  –  MG;

9  –  Por ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
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di fu são  –  ANCORA, na ci da de de São José da Bar ra
–  MG;

10  –  Por ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na, na ci da de de Du que de Ca xi as  –  RJ;

11  –  Por ta ria nº 299, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro-
por to para o de sen vol vi men to ar tís ti co e cul tu ral de
Pa u lo Afon so, na ci da de de Pa u lo Afon so  –  BA;

12  –  Por ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na, na ci da de de 
Sal va dor  –  BA;

13  –  Por ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001  – 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri, na ci da de de
São Pe dro do Sul  –  RS; e

14  –  Por ta ria nº 304, de l6 de maio de 200l  – 
FIDA  –  Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Igua tu  –  CE.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001.

MC Nº 490 EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu-
ra, com sede na ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo-
nas, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan do
a ine xis tên cia de óbi ce lega] e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº 53630.000295/98,

que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si-
di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 287,  DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos I0 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 d ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53630.000295/98, re sol ve:

Art, 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu-
ra, com sede na Ave ni da Sa mu el Ama ral, s/nº, Ba ir ro Sa -
mu el Ama ral, na ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo-
nas – a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 04º52’20”S e lon gi tu de em
66º53’23”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do res pec ti vo De -
cre to Le gis la ti vo.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 133/2001 –DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.630.000.295/98, de
15-10-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Ka ra ba rá de Cul tu ra, lo ca-
li da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Ka ra ba rá de Cul tu ra, ins cri ta no
CGC sob o nú me ro 02.684.941/0001-17, no Esta do
do Ama zo nas, com sede na Av. Sa mu el Ama ral, s/nº,
Ba ir ro Sa mu el Ama ral, Ci da de de Ca ra u a ri, AM, di ri-
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giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 14 de ou -
tu bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de -
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre-
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 114, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Av. Sa mu el Ama ral, s/nº, Ba ir ro
Sa mu el Ama ral, Ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama -
zo nas, de co or de na das ge o grá fi cas em 04º52’20”S de
la ti tu de e 66º53’23”W de lon gi tu de, con so an te aos
da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas nºs 98 a 101, de no mi na do de
“Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção dos do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos: I, II, e do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor -
ma nº 2/98. (fls. nºs 103 e 115).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. nº 123, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;
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– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fls. nºs  126 e 127.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos de 
ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção dos pre sen-
tes au tos, após de ti do exa me do rol de do cu men tos, os
qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Ka ra ba rá de Cul tu ra

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Luiz Car los Go mes Mo re i ra
Vice-Pre si den te:   Bru no Luiz Li ta iff Ra ma lho
Se cre tá rio:  Lu ci a na Fur ta do Pan xis
1º Te sou re i ro: Si do nay So cor ro Li ta iff Ra ma lho
2º Te sou re i ro:   Ota cí lio Ci pri ni a no de Sou za
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Sa mu el Ama ral, s/nº, Ba ir ro Sa mu el Ama ral,
Ci da de de Ca ra u a ri, Esta do do Ama zo nas;
– co or de na das ge o grá fi cas

04º 52’ 20”s de la ti tu de e 66º 53’ 23” W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no ‘For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 123 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. nºs
126 e 127, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Ka ra ba-
rá de Cul tu ra, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga
de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53.630.000.295/98, de 15 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001.
De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção no Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia, 3 de abril de 2001. – Anto nio Car los

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

(À Co mis são de Edu ca ção, de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 145, DE 2003

(Nº 1.962/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men-
ta Bu e 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 Pi men ta
Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

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 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu -
e no a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ron dô nia.

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

MENSAGEM Nº 1.042, DE 2001
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar ser vi-
ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con for me os se-
guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 800, de 28 de de zem bro de 2000 –
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, na ci da de de São Ju lião – PI;

2 – Por ta ria nº 801, de 28 de de zem bro de 2000 – O
Cen tro So ci al José Pa u li no, na ci da de de Ja ça nã – RN;

3 – Por ta ria nº 802, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Mo ra do res de La ge do do Ta bo cal,
na ci da de de La ge do do Ta bo cal – BA;
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4 – Por ta ria nº 18, de 3 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lapa, ACLA, na ci da de de
Amé lia Ro dri gues – BA;

5 – Por ta ria nº 20, de 8 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va e Tu rís ti ca de Iga ra tá
–  ACETI, na ci da de de Iga ra tá – SP;

6 – Por ta ria nº 34, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Cruz das Armas FM, na ci da de da
João Pes soa – PB;

7 – Por ta ria nº 72, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Edu ca ti va FM
de Pa ra na tin ga – MT, na ci da de de Pa ra na tin ga – MT;

8 – Por ta ria nº 86, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM de Pi men ta Bu -
e no, na ci da de de Pi men ta Bu e no – RO;

9 – Por ta ria nº 110, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria FM Rio Ne ves de
São Ra i mun do das Man ga be i ras, na ci da de de São
Ra i mun do das Man ga be i ras – MA;

10 – Por ta ria nº 128, de 19 da mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são e De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de For qui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go -
mes Mar tins, na ci da de de For qui lha-CE;

11 – Por ta ria nº 129, de 19 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Alto Ro dri gues e FM Ouro Ne gro, na ci da de de Alto
do Ro dri gues – RN;

12 – Por ta ria nº 130, de l9 de mar ço de 2001 –
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, na ci da de de 
Fer ros – MG;

13 – Por ta ria nº 397, de 27 de ju lho de 200l –
Asso ci a ção Rá dio Vida, na ci da de de Ca cho e i ra do
Sul – RS; e

14 – Por ta ria nº 406, de 27 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Do min gos para o De-
sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co, na ci da de
de Bu ri ta ma – SP.

Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2001. 

MC Nº 79 EM

Bra sí lia, 23 de mar ço de 200l

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Rá dio FM de Pi men ta Bu e no, com sede na ci da de
de Pi men ta Bu e no, Esta do de Ro ra i ma, ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni-

da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53800.000271/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 86, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53800.000271/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá -
dio FM, de Pi men ta Bu e no, com sede na Av. Pre si den te
Ken nedy, nº 192, Cen tro, na ci da de de Pi men ta Bu e no,
Esta do de Ron dô nia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 11º40’21”S e lon gi tu de em
61º11’35”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 
§§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de ini -
ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 146, DE 2003

(Nº 1.985/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Jo a nó po lis, Esta do
de São Pa u lo.

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

ta ria nº 684, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jo a-
nó po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 93, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções pata exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta da nº 655, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Mel gas sen se, na ci da de de Ba -
rão de Mel ga ço – MT;

2 – Por ta ria nº 657, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res dos Ba ir ros
Te i xe i ri nha e Cen tro de Te i xe i ra de Fre i tas, na ci da de
de Te i xe i ra de Fre i tas – BA;

3 – Por ta ria nº 659, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ciên cia de Aná po-
lis, na ci da de de Aná po lis – GO;

4 – Por ta ria nº 660, de 14 de no vem bro de 2001
– Abri go Luz do Ama nhã, na ci da de de Ita jaí – SC; 

5 – Por ta ria nº 662, de 14 de no vem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va, na ci da de de
Ita ma ra ju – BA;

6 – Por ta ria nº 663, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Pe. Lino Beal, na ci da de de Pa ra na city – 
PR;

7 – Por ta ria nº 664, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Assis ten ci al Rio de Con tas, na ci da de
de Je quié – BA;

8 – Por ta ria nº 668, de 14 de no vem bro de 2001
– Fun da ção Edu ca ti va João Pa u lo II de Pi ras su nun ga
– SP, na ci da de de Pi ras su nun ga – SP;

9 – Por ta ria nº 669, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi men to Artís ti co
Cul tu ral Infor ma ti vo e So ci al de Mi ras sol D’Oeste, na
ci da de de Mi ras sol D’Oeste – MT;

10 – Por ta ria nº 670, de 14 de no vem bro de
2001 – Cen tro So ci al Pi e da den se de Co mu ni ca ção,
na ci da de de Pi e da de dos Ge ra is – MG; e

11 – Por ta ria nº 684, de 14 de no vem bro de
2001 – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len-
se. na ci da de de Jo a nó po lis – SP.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 809 EM

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a-
no po len se, na ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de São
Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço. cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de. numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001802/98, que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is. a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so. pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
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men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 684,  DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001802/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni-
tá ria Jo a no po len se, com sede na Rua José Ma u rí cio
da Ro cha, nº 444 – cen tro, na ci da de de Jo a nó po lis,
Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º55’59”S e lon gi tu de em
45º16’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga

RELATÓRIO Nº 382/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.802/98 de 25
de agos to de 1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a-
no po len se, na lo ca li da de de Jo a nó po lis  – SP.

I  – Intro du ção

1. Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len-
se, ins cri to no CGC sob o nú me ro 01.676.024/0001-28,
no Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Dom José
Ma u rí cio da Ro cha, 444, Ce tro, Ci da de de Jo a nó po-
lis, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de

21 de agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le -
gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi-
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 –  Esta tu to So ci al;
 –  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 –  de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 –  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
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 –  plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -
cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 –  in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa de 
ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 129, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Dom José Ma u rí cio da
Ro cha, 444, Cen tro, Ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de 
São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em
22º55’48”S de la ti tu de e 46º16’27”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas l20, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de de cla ra ção, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma 02/98, (fls. 123).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 153, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 154 e 155.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Jo a no po len se

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Antô nio Ri be i ro da Sil va
Vice-Pre si den te: Djahy Tuc ci Jú ni or
Dir. Ju rí di co: Nel son Mon te i ro
1ºSe cre tá rio: José Gar cia da Cos ta
2º Se cre tá rio:        Si ze nan do Fer nan des Fi lho
Te sou re i ro: Alber to Alves

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Dom José Ma u rí cio da Ro cha, 444, Cen tro,
Ci da de de Jo a nó po lis, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas
22º55’59”S de la ti tu de e 45º16’10” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 153, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 154 e 155, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.
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18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Jo a no po len se, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.802/98, de 25
de agos to de 1998.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do
De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 147, DE 2003

(Nº 1.988/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o cen tro
So ci al, edu ca ci o nal e cul tu ral de Rio Pre-
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 Rio pre to, es ta 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 745, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to a 
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio
Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 118, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to á apre ci aç ão de Vos sas Ece lên cia,
acompanhados de Expo sições de Mo tivos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pe río do de três anos, sem di re i to
de exclu si vi da do, ser vi ços de ra di o di fausão co mu-
nitária, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 745, de 6 de de zem bro de 2001 –
Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio Pre to, na 
ci da de do Rio Pre to-MG;

2 – Por ta ria nº 746, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Comunicação Co mu ni tá ria do Ba ir ro
do Lages, na ci da de de Pa ra cam bi-RJ;

3 – Por ta ria nº 748, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Comunitária ltanhan du en se de Ra di o di-
fu são, na ci da de de lta nhan du-MG;

4 – Por ta ria nº 751, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sin to nia
Car mo de Mi nas-FM, na ci da de de Car mo de Mi-
nas-MG;

5 – Por ta ria nº 752, de 6 de de zem bro de 2001 –
ACCAP – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Alto
Pa ra ná, na ci da de de Alto Pa ra ná – PR;

6 – Por ta da nº 754, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mar ga reth Su as su na Lau re a no –
FUNAMSL, na ci da de de Ri a cho dos Ca va los – PB;

7 – Por ta ria nº 755, de 6 de de zem bro dc 2001 –
Asso ci a ção Pró-Desenvolvimento Co mu ni tá rio das
Ver ten tes, na ci da de de Ver ten tes-PE;

8 – Por ta ria nº 756, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Comunicação de Alto Rio 
Doce, na ci da de de Alto Rio Doce-MG; e

9 – Por ta da nº 771, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va Rio Qu en te, na ci da-
de de Rio Quen te – GO.

Bra sília, 22 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co Anto -
nio Ma ci el.

MC Nº 43 EM

Bra sília, 23 de ja ne i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti dade Cen tro So ci al Edu ca ci o nal e Cul tu ral
de Rio Pre to, na ci da de de Rio Pre to,  Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
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Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, dc 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da filosofia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a inexis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000923/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 745, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si dran do o dis pos to nos
ati gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000923/98, re solve:

Art. 1º Au to rizar o Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e
Cul tu ral do Rio Pre to, com sede na Rua Alí pio Mi ran-
da Ri be i ro nº 75, Cen tro, na ci da de de Rio Pre to,
Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1993, leis sub se quen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te Io ca li za do nas co or de na das ge o-
gra fi cas com la ti tu de em 22”05’17’’S e lon gi tu de em
43º49’39”W, uti li zan do a fre qüên cia dc 104,9 MHz.

Art. 4º  Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art.  223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º  Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 443/2001-DOSR-SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.923/98, de
1º-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Cen tro So ci al Edu ca ci o nal e Cul tu ral
de Rio Pre to, lo ca li da de de Rio Pre to, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

I  – Intro du ção

1. Cen tro So ci al Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio
Pre to, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.167.616/0001-87, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua Alí pio Mi ran da Ri be i ro, 87, Cen tro,
Ci da de de Rio Pre to, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 17 de agos to de 1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05753ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 110, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Alí pio Mi ran da Ri be i ro,
75, Cen tro, Ci da de de Rio Pre to, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 22°05’22”S de
la ti tu de e 43°49’06”W de lon gi tu de, con so an te aos

da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
5-11-98, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man tí das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 98, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das as re a is co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos econ cíu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6,7 II, IV, V, VIII e Xl 
e pos te ri or men te, do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co),
da Nor ma 02/98, (fls. 61, 76,102 e 107).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 66, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro  re pon sá vel,  onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da grea de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 99 e 100.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.
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17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ple i to, se-
guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Cen tro So ci al Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Rio

Pre to.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Gil mar de Sou za Lima Du ar te
Vice-Pre si den te: Flá vio Ro gé rio Bas tos Sil va
Se cre tá rio: Fá bio da Sil va Ro que
Te sou re i ro: Me i re Lú cia Da mas ce no
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Alí pio Mi ran da Ri be i ro, 75, Cen tro, Ci da de
de Rio Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.
– co or de na das ge o grá fi cas

22°05’17”S de la ti tu de e 43°49’39”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 66 e no “Ro te i-
ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RAdCOM”, 
fls. 99 e 100, que se re fe re á lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Cen tro So ci al Edu ca ci o nal
e Cul tu ral de Rio Pre to, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53.710.000.923/98, de 01 de se tem bro de
1998.

Bra sília, 23 de no vem bro de 2001. – Éri ca
Alves Dias, Re la tora da con clu são Ju rí di ca – Re gi na
Apa re ci da Mon te ri ro, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001.  – Ha mil-
ton de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2001.  – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLTIVO 
Nº 148, DE 2002

(Nº 2.135/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti-
ne la Pan pe a 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 São
Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran -
de do Sul.

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

ta ria nº 73, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a ria a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de São Fran cis co de Assis, 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.

MENSAGEM Nº 207, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to ã apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra dio di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 73, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la
Pan pe a na, na ci da de de São Fran cis co de Assis –
RS;

2 – Por ta ria nº 74, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ra Sal to Ve lo so, na ci da de de Sal to
Ve lo so-SC;

3 – Por ta ria nº 75, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Alto Rio
Gran de, na ci da de de Pi e da de do Rio Gran de – MG;

4 – Por ta ria nº 76, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral San ta nen se, na ci da de de San -
ta na do Ma nhu a çu – MG;

5 – Por ta ria nº 77, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mi nis tro Sér gio Mot ta de Co mu ni ca ção,
Cul tu ra e Ação Co mu ni tá ria, na ci da de de Ga ru va –
SC;

6 – Por ta ria nº 78, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Va li nhos, na ci da de de Va li nhos – SP;

7 – Por ta ria nº 80, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ser vi ços Ra di o fô ni cos de 
Co que i ral, na ci da de de Co que i ral – MG;
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8 – Por ta ria nº 81, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ra i nha da Paz, na ci da de de 
Co ro nel Ma ce do – SP;

9 – Por ta ria nº 83, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Ami gos de Cabo Ver de, na ci da de de
Cabo Ver de – MG; e

10 – Por ta ria nº 86, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Assis ten ci al e Co mu ni tá ria de Espe ran-
ça, na ci da de de Espe ran ça – PB.

Bra sí lia,1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 108 EM

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Sen ti ne la Pan pe a na, na ci da de de São Fran cis-
co de Assis/Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 1º de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de numa de mons tra ção de re cep ti vi-
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di-
fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a 
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos -
tu lan tes.

3 . Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o-
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da pe los au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001010/98: que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 73,  DE 29 DE JA NE I RO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001010/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pan pe a na, com sede na Rua
13 de Ja ne i ro, de 1759, na ci da de de São Fran cis co
de Assis, Esta do do Rio Gran de do Sul, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º   A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29º33’34”S e lon gi tu de em
55º07’25”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º  Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos te-
mi as do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 21/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.001.010/98 de 12
de Agos to de 1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni-
tá ria Sen ti ne la Pan pe a na, na lo ca li da de de São
Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria
Sen ti ne la Pan pe a na, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.409.280/0001-11, no Esta do do Rio Gran de do
Sul, com sede na Rua 13 de Ja ne i ro, 1759, Assis Bra -
sil, Ci da de de São Fran cis co de Assis, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 12 de Agos to de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
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Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

–  Esta tu to So ci al;
–  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de,  em face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

–  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 138, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9.  Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua 13 de Ja ne i ro, 1759,
Assis Bra sil, Ci da de de São Fran cis co de Assis, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi-
cas apre sen ta das ini ci al men te em 29°33’01”S de la ti-
tu de e 55°10’53”W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 03, 
vis to que por um erro téc ni co as co or de na das cor re-
tas são as se guin tes 29°07’25”S de la ti tu de e
55°07’25”W de lon gi tu de.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 70, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, II, VII e su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98, (fls. 74,
80 e 91).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 132 e 133,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 – di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.
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14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 136 e 137.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen -

ti ne la Pan pe a na
– qua dro di re ti vo
Pre si den te:  Van der lei Me de i ros da Sil va
Se cre tá rio:  Ione Ca ta ri a na da Sil va Gar cia
Te sou re i ro:  Ama ril do Je sus Cor tes Pe re i ra
Pre si den te Con se lho Co mu ni tá rio: Ma ria de Fá ti ma
dos San tos
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua 13 de Ja ne i ro, 1759, Assis Bra sil, Ci da de
de São Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de do
Sul.
– co or de na das ge o grá fi cas

29°33’34”S de la ti tu de e 55°07’25”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 132 e 133, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 136 e 137, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Co -
mu ni ca ção Co mu ni tá ria Sen ti ne la Pam pe a na, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.790.001.010/98, de 12 de Agos to de 1998.

Bra sí lia, 14 de Ja ne i ro de 2002. Lu ci a no Co e lho,
Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Adri a na re sen de Ave-
lar Ra be lo , Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 15 de ju nho de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 149, DE 2003

(Nº 2.116/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i-
pen se  –  Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM
(ACERJ-RCR) a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ri a chão do Ja cu í pe, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

Se nho re Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des.

1  – Por ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Po ci nhos, na ci -
da de de Po ci nhos  – PB 

2  – Por ta ria nº 759, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu ca ti-
va de Bi qui nhas, na ci da de de Bi qui nhas  – MG;

3  – Por ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a cão Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i-
pen se  –  Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão PM (ACERJ  – 
RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu í pe  – BA;

4  – Por ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são,
na ci da de de Ser ro  – MG;

5  – Por ta ria nº 763, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a cão Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e Ação So -
ci al, na ci da de de So le da de  – PB;
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6  – Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri-
os  –  Fru ta de Le i te/MG, na ci da de de Fru ta de Le i te  –
MG;

7  – Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro, na
ci da de de Vi ra dou ro-SP;

8  – Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li-
nen se, na ci da de de Cris ta li na  – GO;

9  – Por ta ria nº 767, de 6 de de zem bro de 2001 
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria So le da den se, na ci da de
de So le da de de Mi nas  – MO;

10  – Por ta ri ra nº 768, de 6 de de zem bro de
2001  –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca
Fo lha do Bo que i rão, na ci da de de Cu ri ti ba  – PR; e

11  – Por ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de 2001
–  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju, na ci -
da de de Pi ra ju -SP.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002.  – Mar co Ma ci el.

MC Nº 54 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a cão Cul tu ral Edu ca ti va e Re -
cre a ti va Ja cu i pen se  – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão
FM (ACERJ  –  RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu i-
pe Esta do da Ba hia/ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.001263/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção ob je to do pre -
sen te pro ces so; pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. A
teor de § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 760, DE 6 DE DEZEMRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001263/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti-
va e Re cre a ti va Ja cu i pen se  – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a-
chão FM (ACERJ  – RCR), com sede na Ro do via Ri a-
chão/Co i té s/nº, Tér reo  – Jar dim das Acá ci as, na ci -
da de de Ri a chão do Ja cu í pe, Esta do da Ba hia, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
gráfl cas com la ti tu de em 11º 47’51”S e lon gi tu de em
39º22’43”W. uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o na1 nos ter mos
do § 3º do art.223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 392/2001  – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.001.263/98 de
10-9-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re-
cre a ti va Ja cu i pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão
FM (ACERJ – RCR), lo ca li da de de Ri a chão do Ja-
cu í pe, Esta do da Ba hia.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va
Ja cuI pen se  –  Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (
ACERJ  –  RCR), ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
03.063.685/0001-03, Esta do da Ba hia, com sede na
Ro do via Ri a chão/Co i té s/nº, tér reo, Jar dim das Acá ci-
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as, Ci da de de Ri a chão do Ja cu í pe, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 17-8-1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União  – DOU, de
17-12-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de onde
pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te-
ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -
cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7.Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 204 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III  –  Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Ro do via Ri a chão/ Con ce i-
ção do Co i té  –  Jar dim das Amé ri cas, Ci da de de Ri a-
chão do Ja cu í pe, Esta do da Ba hia, de co or de na das
ge o grá fi cas em 11º47’51”S de la ti tu de e 39º22’ 43”W
de lon gi tu de, con so an tes aos da dos cons tan tes no
avi so no DOU de 17-2-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 130, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da plan ta de ar ru a men to. Di an te da re gu la ri da de téc -
ni co-ju rí di ca dos pro ces sos re fe ren tes às in te res sa-
das na lo ca li da de e em ob ser vân cia ao dis pos to no
su bi tem 6.10.1 da Nor ma 02/98, foi en ca mi nha do ofí -
cio para que se es ta be le ces se uma as so ci a ção en tre
as mes mas. Ocor re que, fren te à ne ga ti va de acor do,
uti li zou-se o cri té rio de se le ção apon ta do no su bi tem
6.10.2 da Nor ma 02/98, quan do se cons ta tou que a
re que ren te con ta com ma i or nú me ro de ma ni fes ta-
ções em apo io do que a sua con cor ren te e, em de cor-
rên cia de tal fato a Enti da de foi se le ci o na da e ofi ci a da
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para a apre sen ta ção do Pro je to Téc ni co (su bi tem
6.11 ) e pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma
02/98, bem como da do cu men ta ção elen ca da no su -
bi tem 6.7 in ci sos II e XI da Nor ma 02/98 e de cla ra ção
do en de re ço da sede da Enti da de (fls. 134 a 204).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 144, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 174 e 175.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja -

cu i pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (ACERJ –
RCR).
– qua dro di re ti vo
Di re tor-Ge ral: Alber to Luiz dos San tos
Di re tor-Ge ral Subst.: José Nil son dos S. Tra bu co
Dir. Fi nan ças: José Fer nan do da Sil va
Dir. Se cre tá ria: Iou jâ nia Ma ria Car ne i ro da Sil va
Dir. Pat. e Rel. Com.: Ma ria Cris ti a ne da Sil va
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Ro do via Ri a chão/ Co i té, Jar dim das Acá ci as,
Ci da de de Ri a chão do Já cu í pe, Esta do da Ba hia;
– co or de na das ge o grá fi cas

11°47’51”S de la ti tu de e 39°22’43”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 144 e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 174 e 175, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i pen se  –  Rá dio Co mu ni-
tá ria Ri a chão FM ( ACERJ  –  RCR), no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções Admi nis tra ti vo n° 53.640.001.263/98
de 10-9-1998.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. Adri a na G.
Cos ta, Re la tora da con clu são Ju rí di ca – Re la tor da
con clu são Téc ni ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 150, DE 2003

(Nº 2.205/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Mata Roma, Esta do do Ma-
ra nhão.

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 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mata Roma,
Esta do do Ma ra nhão.

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

MENSAGEM Nº 299, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 140, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos do Mu ni cí pio de Nova Gu a ri ta
do Esta do de Mato Gros so, na ci da de de Nova Gu a ri-
ta – MT;

2 – Por ta ria nº 142, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Cul tu-

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05761ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



ral de Ca pin zal do Nor te-Ma ra nhão, na ci da de de Ca -
pin zal do Nor te – MA;

3 – Por ta ria nº 143, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral Rá dio
Su ces so FM de Má rio Cam pos, na ci da de de Má rio
Cam pos – MG;

4 – Por ta ria nº 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba, na
ci da de de Ica tu – MA;

5 – Por ta ria nº 155, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Pa tri mô nio de Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Ca bro bó – PE;

6 – Por ta ria nº 158, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ana pu rus, na ci da de de Ana pu rus – MA;

7 – Por ta ria nº 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da, na ci da de de
Mata Roma – MA;

8 – Por ta ria nº 165, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Eco ló-
gi co e Cul tu ral de Dois Vi zi nhos – PR, na ci da de de
Dois Vi zi nhos – PR;

9 – Por ta ria nº 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Ma no el Paes, na ci da de de Bre jão – PE;

10 – Por ta ria nº 176, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Artís ti ca e Cul tu ral de De sen vol vi men to
do Se tor Ma ris ta Sul, na ci da de de Apa re ci da de Go -
iâ nia – GO; e

11 – Por ta ria nº 177, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ita mo gi, na ci da de de Ita mo gi – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 302 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i-
da, na ci da de de Mata Roma, Esta do do Ma ra nhão,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são  co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223 da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço de ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men-
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no

pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000715/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 161, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000715/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia
Alme i da, com sede na Rua Fran cis co Lino de Oli ve i ra,
nº 324, na ci da de de Mata Roma, Esta do do Ma ra-
nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 03°36’40”S e lon gi tu de em
43°07’30”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 43/2002 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.680.000.715/98, de
26-10-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

05762 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    105ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da
– ACLIA, lo ca li da de de Mata Roma, Esta do do Ma-
ra nhão.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da – ACLIA,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 11.039.161/0001-05, no
Esta do do Ma ra nhão, com sede na Rua Fran cis co
Lino Oli ve i ra, 324, cen tro, Ci da de de Mata Roma, MA, 
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 26 de
Ou tu bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
22 de de zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
art. 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fls. nºs 1 a 309 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Fran cis co Lino de Oli ve i ra,
324, Cen tro, Esta do do Ma ra nhão, de co or de na das
ge o grá fi cas em 03°36’40”S de la ti tu de e 43°07’30”W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no DOU, de 22-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se, de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 84, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te foi in di-
ca do o real en de re ço que foi ana li sa do e ace i to por
Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 –  in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 –  com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 –  si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 –  plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 –  ou tros da dos e con clu são.
12. Foi dado o pa re cer pelo Arqui va men to da

Enti da de, fls. 95, no en tan to, hou ve o pe di do de re-
con si de ra ção às fls. 96, que foi pro vi do as fls. 100. Se -
gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta tu tá ria e
apre sen ta ção do su bí tem 6.7 in ci sos I, III, IV, V, VI e
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VIII e pos te ri or men te o 6.11, (Pro je to Téc ni co), da
Nor ma 2/98. (fls 60, 85, 95, 100, 126, 154, 172, 190,
196)

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 183 e 184,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

 –  iden ti fi ca ção da en ti da de;
 –  os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

 –  ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

 –  di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 193 e 194.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
–  nome

Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da – ACLIA
–  qua dro di re ti vo
Pre si den te e Vice-Pre si den te: Rosa Gar reth Alme i da
1º Se cre tá rio: Fran ci lân dia Di niz Sou za
2ª Se cre tá ria:         Ma ria dos Mi la gres Alves Pas sos
1º Te sou re i ro:          Fran cis ca das Cha gas G. Si -
mões
2º Te sou re i ro: Ju li e ta de Sou za e Sil va
–  lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Alfe res Antô nio Gar re to, s/nº, Ci da de de
Mata Roma, Esta do do Ma ra nhão;
–  co or de na das ge o grá fi cas

03°36’40”S de la ti tu de e 43°07’30”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 183 e 184 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de

RADCOM”, fls. 193 e 194, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Lí dia Alme i da – ACLIA, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.680.000.715/98, de 26
de Ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 18 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 139 a 150, de
2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de 45 dias, de acor do com o art. 223, §
1o, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art.122, II,
“b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 31 de mar -
ço de 2003, e pu bli cou no dia 1º de abril do mes mo
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 114, de 2003, que “Dis -
põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga men to de dí vi das
ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral con tra ta das
sob a égi de do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a
Re for ma Agrá ria – PROCERA, do Pro gra ma Na ci o nal
de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF,
ou de ou tras fon tes de re cur sos, por agri cul to res fa mi-
li a res, mini e pe que nos agri cul to res, suas as so ci a-
ções e co o pe ra ti vas, 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:
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

 – Pu bli ca ção no DO: 1º-4-2003
 – De sig na ção da Co mis são: 2-4-2003
 – Insta la ção da Co mis são: 3-4-2003
 – Emen das: até 7-4-2003 (7º dia da pu bli ca ção)
 – Pra zo fi nal na Co mis são: 1º-4-2003 a

14-4-2003 (14º dia)
 – Re mes sa do pro ces so à CD: 14-4-2003 
 – Pra zo na CD: de 15-4-2003 a 28-4-2003 (15º

ao 28º dia)
 – Re ce bi men to pre vis to no SF: 28-4-2003
 – Pra zo no SF: de 29-4-2003 a 12-5-2003 (42º

dia)
 – Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 12-5-2003
 – Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 13-5-2003 a  15-5-2003 (43º ao 45º
dia)

 – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a
par tir de: 16-5-2003 (46º dia)

 – Pra zo fi nal no Con gres so: 30-5-2003  (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Será

fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A Pre -

si dên cia re ce beu do Tribu nal de Con tas da União o
Avi so nº 749/2002, na ori gem, en ca mi nhan do có pia
da De ci são nº 326/2002 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men tam,
so bre a com po si ção do Con se lho Fe de ral de Me di ci-
na.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 17, de 1999, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre
a mesa, ofí cio que pas so a ler:

É lido o se guin te:

Of. Nº245/03 –LPL

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

Se nhor Pre si den te:
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exa que o Par -

ti do Li be ral in di ca o De pu ta do He le no Sil va (PL/SE),
na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do Pa u lo José Gou -
vêa (PL/RS), 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 Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer à Me di-
da Pro vi só ria nº 111, de 2003, que “Cria a Se cre ta ria
Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra -

ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.”

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te 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 Par ti do Li be ral.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

Nºs 228 e 233/2003, de 31 de mar ço úl ti mo, da
Li de ran ça do PFL na Câ ma ra dos De pu ta dos, de
subs ti tu i ção de mem bros nas Co mis sões Mis tas des -
ti na das a apre ci ar as Me di das Pro vi só ri as nºs 91 e
101, de 2002, res pec ti va men te.

Nºs 90 a 94 e 97/2003, de 31 de mar ço úl ti mo e
1º do cor ren te, da Li de ran ça do PMDB no Se na do Fe -
de ral, de subs ti tu i ção de mem bros nas Co mis sões
Mis tas des ti na das a apre ci ar as Me di das Pro vi só ri as
nºs 108 a 113, de 2003, res pec ti va men te.

Nº 332/2003, de 1º do cor ren te, da Li de ran ça do
PPB na Câ ma ra dos De pu ta dos, de subs ti tu i ção de
mem bro na Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a
Me di da Pro vi só ria nº 95, de 2002;

Nºs 226 e 227/2003, de 1º do cor ren te, da Li de-
ran ça do PTB  na Câ ma ra dos De pu ta dos, de subs ti-
tu i ção de mem bros na Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção;

Nºs 450, 455 e 460/2003, de 2 do cor ren te, da
Li de ran ça do PSDB na Câ ma ra dos De pu ta dos, de
subs ti tu i ção de mem bros nas Co mis sões Mis tas des -
ti na das a apre ci ar as Me di das Pro vi só ri as nºs 111 a
113, de 2003, res pec ti va men te.

Ofí cio nº 228-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ney

Lo pes e Arol do Ce draz para in te gra rem, como ti tu la-
res, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 91, de 23 de de zem bro de 2002,
que “Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, que dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi -
cam su je i tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e
cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du tos”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, De pu ta do José Car los Ale lu-
ia, Lí der do PFL.
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Ofí cio nº 233-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos André

de Pa u la e Su ely Cam pos para in te gra rem, como ti tu-
la res, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 101, de 30 de de zem bro de
2002, que “Dis põe so bre a con tri bu i ção para o Pro-
gra ma de Inte gra ção So ci al e de For ma ção do Pa tri-
mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PIS/PASEP e da Con tri-
bu i ção para Se gu ri da de So ci al  – COFINS de vi das
pe las so ci e da des co o pe ra ti vas em ge ral”, em subs ti-
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te,  –  De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

OF.GLPMDB nº 90/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos. que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 108 de
28-02-2003, que “cria o Pro gra ma Na ci o nal de aces -
so à Ali men ta ção – Car tão Ali men ta ção” , fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ga ri bal di Alves Fi lho Ger son Ca ma ta
José Ma ra nhão Sér gio Ca bral
Mão San ta Val mir Ama ral

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der db PMDB.

OF. GLPMDB nº 91/2003

 Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 109 de 12-3-03,
que “au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der sub ven-
ção eco nô mi ca à Com pa nhia de Na ve ga ção do São
Fran cis co – FRANAVE”, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes

Val dir Ra upp Hé lio Cos ta
Ney Su as su na Amir Lan do
Re nan Ca lhe i ros José Ma ra nhão.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 92/2003

 Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 110 de 19-3-03,
que “cria a Car re i ra de Agen te Pe ni ten ciá rio Fe de ral
no Qu a dro de Pes so al do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Pe dro Si mon Ju vên cio da Fon se ca
Ra mez Te bet João Alber to Sou za
Sér gio Ca bral Alber to Sil va

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PSDB.

OF.GLPMDB Nº 93/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos. que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 111 de 21-3-03,
que “cria a Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas de Pro mo-
ção da Igual da de Ra ci al, da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Hé lio Cos ta Val dir Ra upp
Luiz Otá vio Ger son Ca ma ta
Val mir Ama ral José Ma ra nhão

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB Nº 094/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
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gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 112 de 24-3-03,
que “cria car gos de Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no
Espe ci al de Car gos do De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ra mez Te bet Alber to Sil va
Iris de Ara ú jo Gil ber to Mes tri nho
Amir Lan do Ney Su as su na

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB

OF.GLPMDB Nº 97/2003

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 113 de 26-3-03,
que “Esta be le ce nor mas para a co mer ci a li za ção da
pro du ção de soja da sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Amir Lan do João Alber to Sou za
Ju vên cio da Fon se ca Ger son Ca ma ta
Hé lio Cos ta Iris de Ara ú jo

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

Ofí cio nº 332/03

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta-
do Her cu la no Anghi net ti, como ti tu lar em subs ti tu i ção
ao an te ri or men te in di ca do, para in te grar a Co mis são
Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi-
só ria nº 95, de 26 de de zem bro de 2002, que “Dá
nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de ou tu-
bro de 1979, que dis põe so bre o se gu ro de cré di to à
ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.

Ofí cio nº 226 /2003

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, ín di co o Se nhor De pu-

ta do Be ne di to de Lira (PTB  – AL), como Ti tu lar, em

subs ti tu i ção ao De pu ta do Ibe re Fer re i ra (PTB  – RN),
para com por a Co mis são Mis ta de Pi a nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, com ple men tan do a Co-
mis são para o exer cí cio de 2002.

Ao en se jo re no vo pro tes tos de es ti ma e apre ço.
–  De pu ta do  Ro ber to Jef fer son Lí der do PTB.

Ofí cio nº 227 /2003

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, ín di co a Se nho ra De -

pu ta da Ela i ne Cos ta (PTB  – RJ), como Ti tu lar, em
subs ti tu i ção ao De pu ta do Edir Oli ve i ra (PTB  – RS),
para com por a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, com ple men tan do a Co-
mis são para o exer cí cio de 2002.

Ao en se jo re no vo pro tes tos de es ti ma e apre ço.
– Ro ber to Jef fer son Lí der do PTB.

OF.PSDB/Nº 450/2003

Bra sí lia, 2 de abril de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Aloy -

sio Nu nes Fer re i ra e Inal do Le i tão, como mem bros ti -
tu la res, e os De pu ta dos Edu ar do Bar bo sa e Bis marck
Maia, 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 111, de 2003, que “Cria a Se cre ta ria Espe ci al
de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, 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.

OF.PSDB/Nº 455/2003

Bra sí lia, 02 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ju í za
De ni se Fros sard e Vi cen te Arru da, como mem bros
ti tu la res, e os De pu ta dos Bos co Cos ta e Ri car do Ri -
que, 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 112, de 2003, que “Cria car gos na Car re i ra
Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe ci al de Car gos do De -
par ta men to de Po lí cia Fe de ral 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.
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OF. PSDB/Nº 460/2003

Bra sí lia 02 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Yeda

Cru si us e José Mú cio Mon te i ro, como mem bros ti -
tu la res, e os De pu ta dos He le nil do Ri be i ro e Rose de 
Fre i tas, 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 113, de 2003, que “Esta be le ce nor mas para a 
co mer ci a li za ção da pro du ção de soja da sa fra de
2003 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 (He rá cli to For tes) – Se-
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofício Nº 2/2003  CFC

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

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

que, du ran te Re u nião Extra or di ná ria re a li za da em 19
de mar ço do cor ren te, foi apro va do o Re que ri men to
nº 7, de 2003 – CFC, de ini ci a ti va da Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa, que cria a Sub co mis são Per ma nen te
Des ti na da a Fis ca li zar as Agên ci as Re gu la do ras no
âm bi to des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
com pos ta por cin co mem bros ti tu la res e cin co su plen-
tes com vis tas a fis ca li zar e man ter acom pa nha men to
so bre os atos de ges tão das agên ci as re gu la do ras
cri a das no âm bi to do Po der Exe cu ti vo.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var meus
pro tes tos de apre ço e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ney Su as su na, Pre si-
den te da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi-
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis-
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 2, de 2002, de ini ci a ti va do 
Se na dor Na bor Jú ni or e ou tros Se nho res Se na do res,
que sub me te a ple bis ci to a uni fi ca ção das po lí ci as ci -
vis e mi li ta res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – 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.) – Sr. Pre si den te, na for ma re gi men tal, so li ci to
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, gos ta ria
de, no mo men to ade qua do, fa zer uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro,
na for ma re gi men tal, au to ri za ção de V. Exª para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – 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
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.158, § 2º
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor, no bre
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. S. Exª dis põe de vin te mi -
nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Se na-
do abriu a pre sen te le gis la tu ra com uma prá ti ca mu i to
in te res san te, sa u dá vel e de mo crá ti ca, que é a de es -
cu tar e de dis cu tir com Mi nis tros, mem bros do Po der
Exe cu ti vo do pri me i ro es ca lão, os pro ble mas das res -
pec ti vas pas tas.

Ontem, por exem plo, es ti ve ram pre sen tes nes ta
Casa dois Mi nis tros – Cris to vam Bu ar que, Mi nis tro da 
Edu ca ção, e Luiz Fer nan do Fur lan, Mi nis tro do De-
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or –, que
com pa re ce ram à Co mis são de Edu ca ção e à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, res pec ti va men te, e o
Pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i rel les, que 
par ti ci pou de re u nião da Co mis são Mis ta de Orça-
men to. Gos ta ria de fa zer al guns co men tá ri os em
acrés ci mo ao que foi dis cu ti do nes ses en con tros.

So bre o en con tro com o Mi nis tro Cris to vam Bu -
ar que, não te nho efe ti va men te nada a acres cen tar.
Qu e ro ma ni fes tar o meu re go zi jo pelo que foi fa la do e
de po si tar mi nha con fi an ça na ges tão de Cris to vam
Bu ar que. Para nós, re pre sen tan tes do Par ti do dos
Tra ba lha do res, a pre sen ça de Cris to vam Bu ar que no
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Mi nis té rio da Edu ca ção é uma ga ran tia de su ces so
do Go ver no Lula. Por quê? Por que a edu ca ção é o se -
tor de ma i or pri o ri da de e in ves tir nele gera to das as
me lho ri as pos sí ve is – eco nô mi cas, so ci a is, cul tu ra is.
Além dis so, a pas ta está sen do ge ri da por uma pes -
soa da ex pe riên cia, da in te li gên cia, da cri a ti vi da de,
do tô nus, da ca pa ci da de de tra ba lho de Cris to vam
Bu ar que. Por isso, só te nho de cum pri men tá-lo e não
há co men tá ri os a fa zer.

Qu e ro co men tar a ex po si ção do Mi nis tro Fur lan
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. S. Exª con-
cen trou-se no gran de es for ço que seu Mi nis té rio está
fa zen do para ele var as ex por ta ções do Bra sil. Acre di-
to, Srªs e Srs. Se na do res, no êxi to des se es for ço, e os 
re sul ta dos já es tão apa re cen do. No en tan to, o Sr. Mi -
nis tro con fes sou que o cres ci men to das ex por ta ções
não é pro pri a men te fru to do seu tra ba lho, mas da ele -
va ção do dó lar e do es tí mu lo que isso sig ni fi cou para
to dos os ex por ta do res, au men tan do a com pe ti ti vi da-
de dos pre ços dos pro du tos bra si le i ros. S. Exª mos-
trou as ini ci a ti vas que es tão sen do to ma das, as me tas
que pre ten de atin gir e foi con vin cen te na sua ex po si-
ção.

Entre tan to, que ro fa zer dois co men tá ri os, in clu-
si ve fe i tos por mim na pre sen ça do Sr. Mi nis tro, so bre
pon tos de pre o cu pa ção sus ci ta dos pela ex po si ção
dele. O pri me i ro é o fato de que o cres ci men to das ex -
por ta ções bra si le i ras fará cres cer, fa tal men te, na
mes ma pro por ção, uma gran de con ta ne ga ti va do ba -
lan ço de pa ga men tos bra si le i ro, que é a con ta de fre -
tes. Essa con ta já vai para mais de US$6 bi lhões por
ano e, no rit mo de cres ci men to das ex por ta ções, em
bre ve, ul tra pas sa rá o pa ta mar dos US$10 bi lhões. O
que é uma san gria em todo o es for ço do Go ver no, do
povo bra si le i ro, para ex por tar mais, cri ar ren da e ri-
que za e me lho rar a vul ne ra bi li da de ex ter na da nos sa
eco no mia.

Então, a Ma ri nha Mer can te bra si le i ra, que já foi
po de ro sa, que já trans por tou 40% do nos so co mér cio
ex te ri or e que já teve a in dús tria na val ins ta la da no
País para cu i dar da sua re no va ção e da sua am pli a-
ção, por for ça da po lí ti ca ne o li be ral e da aber tu ra in -
dis cri mi na da de to dos os se to res eco nô mi cos do
País, foi à lona, como se diz. A Ma ri nha Mer can te bra -
si le i ra de sa pa re ceu. Exis tem, ain da, uma ou duas pe -
que nas em pre sas que fa zem pe que nas li nhas de
trans por te ao lon go da cos ta bra si le i ra, mas, em ter -
mos de lon go cur so, não exis te mais nada. Em ter mos
de ca bo ta gem mes mo, não se che ga a co brir 10%
das ne ces si da des bra si le i ras. No lon go cur so, exis te,
sim, a Pe tro brás – os pe tro le i ros da Pe tro bras ain da
fa zem o trans por te –, mas as em pre sas pri va das bra -

si le i ras fo ram de sa pa re cen do ou sen do ven di das
para o ex te ri or.

É pre ci so uma pro vi dên cia, uma ini ci a ti va go ver-
na men tal, no sen ti do de res sus ci tar a Ma ri nha Mer -
can te bra si le i ra. No Go ver no pas sa do, não se po dia
fa lar de ini ci a ti va go ver na men tal nes se se tor, pois o
Go ver no era ne o li be ral: ou o mer ca do fa zia, ou não
acon te cia nada, por que o Go ver no não po dia to mar
ini ci a ti va de in ter ven ção di re ta de ne nhu ma na tu re za.

Este Go ver no não é ne o li be ral, é mu i to di fe ren te
do Go ver no an te ri or e, por con se guin te, deve to mar
al gum tipo de ini ci a ti va, no sen ti do de pro pi ci ar a
cons ti tu i ção de uma ou duas em pre sas de na ve ga ção
bra si le i ra ou de fa zer cres cer as que ain da res ta ram,
que são mu i to pe que nas. Que co me cem pela ca bo ta-
gem e, de po is, bus quem as li nhas de lon go cur so!
Mas a pas si vi da de não é ad mis sí vel, por que, como
eu dis se, todo es for ço de cres ci men to das ex por ta-
ções será pro fun da men te san gra do com o cres ci-
men to da con ta ne ga ti va de fre tes, que será aci ma de
US$10 bi lhões em fu tu ro nada re mo to.

Essa foi a pri me i ra ob ser va ção que jul guei que
de ve ria fa zer. A se gun da é que o Mi nis tro, pre o cu pa-
do com o cus to, com a com pe ti ti vi da de, re fe riu-se, re -
pe ti das ve zes, à ques tão da lo gís ti ca e da re du ção da
pro du ti vi da de no ma nu se io de car gas e no trans por te
de car gas in ter no para che gar às li nhas de ex por ta-
ção.

Nes se par ti cu lar, o mun do in te i ro ob ser va que o
trans por te ma rí ti mo de lon go cur so cada vez mais
vem sen do fe i to por gran des na vi os. Pri me i ra men te,
essa ten dên cia se deu no trans por te a gra nel, nos
gra ne le i ros e pe tro le i ros que atin gi ram di men sões an -
tes im pen sá ve is. Ago ra, mais re cen te men te, os pró -
pri os trans por ta do res de con têi ne res es tão ad qui rin-
do di men sões cada vez ma i o res, e os cha ma dos me-
ga ca res ten dem a do mi nar com ple ta men te o trans -
por te ma rí ti mo por con têi ne res, exi gin do, nos pa í ses
re cep to res, por tos de re dis tri bu i ção, os cha ma dos
hub ports, que são os por tos que re ce bem os gi gan-
tes cos na vi os e re dis tri bu em os con têi ne res ao lon go
da cos ta do País e para os de ma is por tos que não têm 
con di ções de ca la do, con di ções fí si cas de re ce ber es -
ses gi gan tes trans por ta do res de con têi ne res.

No Bra sil, o úni co pon to da cos ta bra si le i ra que
tem con di ções para exer cer esse pa pel de por to re -
dis tri bu i dor é o por to de Se pe ti ba, que foi pro je ta do
para esse fim, ten do toda a vo ca ção para tal, e que,
por tan to, pode e deve ser o gran de por to re dis tri bu i-
dor de con têi ne res não só para o Bra sil, mas para
toda a Amé ri ca do Sul. Em toda a Amé ri ca do Sul, não 
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exis te um pon to que te nha as con di ções do por to de
Se pe ti ba, que, por isso mes mo, foi pro je ta do, cons tru-
í do. Esse por to já está em fun ci o na men to, mas ca re-
ce de obras de ci si vas para a sua ex pan são em ma té-
ria de aces sos ro do viá rio e fer ro viá rio.

O Mi nis tro mos trou-se tam bém con cor dan te
com essa ob ser va ção e dis pos to a in ter fe rir jun to ao
Mi nis té rio dos Trans por tes para que es sas obras se -
jam fe i tas e Se pe ti ba pos sa re a li zar ple na men te toda
a sua vo ca ção, todo o seu po ten ci al, e ser, efe ti va-
men te, o gran de por to re dis tri bu i dor da Amé ri ca do
Sul.

Sr. Pre si den te, tam bém que ria fa zer al gu mas
ob ser va ções so bre a ex po si ção do Pre si den te do
Ban co Cen tral, Dr. Hen ri que Me i rel les, na Co mis são
de Orça men to. S. Exª apre sen tou uma pres ta ção de
con tas. S. Exª teve um de sem pe nho sé rio, efi ci en te e
di fí cil, por que, afi nal de con tas, es ta va pres tan do con -
tas de uma ges tão que não era sua, a ges tão do se -
gun do se mes tre do ano pas sa do. Apre sen tou os ele -
men tos de for ma ne u tra e sé ria, mos tran do o gi gan-
tes co pre ju í zo que o Ban co Cen tral deu ao Te sou ro
Na ci o nal no ano pas sa do. E só esse fato sus ci tou, ob -
vi a men te, in da ga ções e co men tá ri os so bre a ir res-
pon sa bi li da de des sa ges tão. Se Pre fe i tos e Go ver na-
do res, no Bra sil, es tão su je i tos a san ções até gra ves
pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, quan do in cor-
rem em prá ti cas pro i bi das por essa Lei, por que a di -
re ção do Ban co Cen tral fica ab so lu ta men te ir res pon-
sá vel di an te de um pre ju í zo de R$17 bi lhões ocor ri do
no ano pas sa do?

Isso não faz sen ti do, Sr. Pre si den te. Por tan to, le -
van tou-se, sim, a idéia de uma le gis la ção de res pon-
sa bi li za ção da Di re to ria do Ban co Cen tral por even tu-
a is pre ju í zos in jus ti fi cá ve is. Pode ha ver, efe ti va men te,
ra zões ob je ti vas que jus ti fi quem um pre ju í zo des se
mon tan te, des sa na tu re za, mas é pre ci so que isso
seja le va do a sé rio e que a le gis la ção tra te des se as -
sun to, como tra tou da ges tão dos Pre fe i tos e dos Go -
ver na do res de Esta do. Quem sabe, no bojo da re gu la-
men ta ção do art. 192, que ago ra po de rá ser re gu la do
por vá ri as leis com ple men ta res e não obri ga to ri a-
men te por uma só, deva-se ins ti tu ir um tipo de res-
pon sa bi li za ção por pre ju í zos que não te nham uma
jus ti fi ca ção só li da que pos sa ser ace i ta pe las au to ri-
da des!

Tam bém em sua ex po si ção, o Dr. Me i rel les
apre sen tou as idéi as cor ren tes no mun do de hoje a
res pe i to da in fla ção e das téc ni cas de seu com ba te,
mos tran do que há um cer to con sen so en tre os eco no-
mis tas do mun do de que o me lhor ins tru men to para
en fren tar a in fla ção é a ele va ção da taxa de ju ros.

Sr. Pre si den te, não te nho con di ções de po le mi-
zar – não sou um téc ni co, um ex pert no as sun to –,
mas me ocor re ram lem bran ças. Sou ve te ra no, sou do
tem po em que o de ba te a res pe i to da in fla ção se fa zia
en tre mo ne ta ris tas e es tru tu ra lis tas, que se uti li za vam
de mu i to bons ar gu men tos, tra zen do exem plos e pro -
cu ran do con cre ti zar as res pec ti vas de fe sas dos seus
pon tos de vis ta. Isso de sa pa re ceu com ple ta men te. A
tese mo ne ta ris ta con ti nu ou em uso, sob a for ma de
um con tro le dos agre ga dos mo ne tá ri os de um modo
em ge ral, não ape nas da taxa de ju ros, mas tam bém
do equi lí brio fis cal, do su pe rá vit fis cal e das me di das
que vi sas sem ao cres ci men to do PIB, à di mi nu i ção do 
en di vi da men to. Mas, até re cen te men te, pre va le ceu a
tese do con tro le do câm bio fixo, a cha ma da “ân co ra
fis cal”. Era uma ver da de que nem se quer era ques ti o-
na da. A im pren sa bra si le i ra e a im pren sa mun di al, de
modo ge ral, te ci am elo gi os a essa prá ti ca, que foi
exer ci ta da no Bra sil du ran te todo o pri me i ro Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, as sim
como na Argen ti na, onde che gou às úl ti mas con se-
qüên ci as. Aqui, não che gou a tan to, por que, an tes de
che gar ao de sas tre com ple to, hou ve a re for mu la ção e 
a ins ti tu i ção do câm bio flu tu an te. Lem bro-me de ler
nos jor na is ar ti gos dos co lu nis tas eco nô mi cos, e to-
dos de fen di am a ge ni a li da de do Pre si den te do Ban co
Cen tral, que fez a gran de des co ber ta da ân co ra cam -
bi al, que pra ti ca men te eli mi nou o pro ces so in fla ci o ná-
rio no Bra sil e con so li dou o Pla no Real.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, com o pas sar do tem -
po, ve ri fi cou-se que essa prá ti ca ha via sido um ver da-
de i ro de sas tre. Nos sa eco no mia per deu uni da des
pro du ti vas aos mi lha res; fá bri cas e fá bri cas, in dús tri-
as e in dús tri as fe cha ram e o de sem pre go se alas trou.
Tudo isso foi con se qüên cia da com bi na ção do mo de lo
de “ân co ra cam bi al” com a aber tu ra in dis cri mi na da do 
mer ca do.

Com isso, essa tese se per deu e, hoje em dia,
nin guém mais de fen de o câm bio fixo. No en tan to, ele
foi de fen di do como o me lhor re mé dio pos sí vel con tra
a in fla ção.

Hoje, a idéia é que o me lhor re mé dio está na
taxa de ju ros. Na me di da em que re duz a ati vi da de
eco nô mi ca, a taxa de ju ros, ne ces sa ri a men te, re duz
a in fla ção. Entre tan to, o pre ço não é pe que no.

Não es tou di zen do que se deva aban do nar essa 
te o ria. Enten do que se deve pô-la em prá ti ca, mas
com pru dên cia, com cer to re la ti vis mo, por que mu i ta
te o ria tida como “ver da de i ra” de po is se mos trou de-
sas tra da e de sas tro sa. Então, é pre ci so ter uma cer ta
pru dên cia na ela bo ra ção das po lí ti cas que pre ten dem
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com ba ter a in fla ção ex clu si va men te com a ele va ção
da taxa de ju ros a li mi tes mu i to al tos.

E mos trou o Pre si den te do Ban co Cen tral que a
taxa de ju ros no Bra sil é ne ces sa ri a men te vin cu la da à 
ava li a ção do cha ma do ris co-país do Bra sil, que é fe i ta
por en ti da des in ter na ci o na is. Essas en ti da des co lo-
cam esse ris co mu i to ele va do, e a taxa de ju ros tem
que acom pa nhar essa ava li a ção.

Enten do que o ris co-país, de fi ni do por en ti da-
des in ter na ci o na is, é uma re a li da de que é de ci si va,
mas pre ci sa mos ter um es pí ri to crí ti co. As ex pli ca-
ções para o ris co-país do Bra sil se ba se i am em qua -
tro pon tos prin ci pa is, se gun do o Pre si den te do Ban co
Cen tral, Dr. Hen ri que Me i rel les:

1) Rom pi men to de con tra tos no pas sa do;

O Bra sil rom peu con tra tos, mas num pas sa do já
mu i to dis tan te. Isso foi lá pe los anos 80, há vin te anos.
Pa í ses que ti ve ram rom pi men tos de con tra to mu i to pos -
te ri o res não es tão com a taxa de ris co no ní vel em que
o ris co-país do Bra sil é fi xa do por es sas en ti da des.

2) His tó ri co de su pe rá vits pri má ri os do se tor pú bli-
co;

É re cen te. S. Exª acha que o fato de o Bra sil não
ter su pe rá vits pri má ri os há mais tem po pro duz uma taxa 
de ris co ele va da. Mas, Sr, Pre si den te, não é bem as sim,
por que se sabe que há to le rân cia até com dé fi cits, des-
de que se jam dé fi cits con tro la dos e li mi ta dos, mas não
se exi gem dos pa í ses do mun do in te i ro su pe rá vits fis-
ca is. De for ma que essa his tó ria de di zer que o ris-
co-país do Bra sil é ele va do por que a prá ti ca dos su pe rá-
vits é re cen te tam bém não me con ven ce.

3) Tra je tó ria des fa vo rá vel da re la ção dí vi da pú bli-
ca/PIB;

Essa tra je tó ria pode ser ca u sa da ele va ção do
juro, mas tam bém é con se qüên cia. Isso por que é
cla ro que a ele va ção da taxa de ju ros aca ba ele van-
do a dí vi da pú bli ca, já que o cus to de ser vi ço des sa
dí vi da vai além do que as re ce i tas do Te sou ro po-
dem sa tis fa zer e, por con se guin te, o ní vel da dí vi da
sobe e a re la ção dí vi da/PIB tam bém cres ce.

4) Re du zir a par ti ci pa ção do se tor ex ter no na eco no-
mia.

Tam bém não che ga a con ven cer, Sr. Pre si den-
te. Há mu i tos pa í ses, como os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, que têm uma re la ção se tor ex ter no/PIB re -
la ti va men te pe que na, em com pa ra ção com a mé dia
mun di al. No en tan to, isso não pode ser ca u sa, não

se com pre en de uma re la ção des se fato com a ele-
va ção das ta xas de ju ros e do ris co-país do Bra sil.

O que que ro di zer é que a ava li a ção des se ris co
tem fa to res ob je ti vos, sim, mas tem mu i tos fa to res
sub je ti vos, po lí ti cos, de apre ci a ção do ca rá ter de um
país. E aí en tra aque la ve lha his tó ria de que o Bra sil
não é um país sé rio, de que é um país mu i to mis ci ge-
na do, com uma cul tu ra mu i ta es qui si ta, não é an-
glo-sa xô ni co, e tem uma his tó ria de de mo cra cia re-
cen te. São fa to res es tra nhos à ava li a ção pu ra men te
eco nô mi ca e ob je ti va, mas que pe sam, sim, nes sa
ava li a ção do ris co-país do Bra sil; e esse ris co in flui
so bre as nos sas con tas ex ter nas e so bre a pró pria fi -
xa ção da taxa de ju ros.

Não que ro dis cor dar do Pre si den te do Ban co
Cen tral. Como eu dis se, a ex po si ção de S. Sª foi sé ria
e exi giu um de sem pe nho di fí cil, pois es ta va pres tan-
do con tas de uma ges tão que não era dele. Con fio
que a po lí ti ca que S. Sª está ado tan do está cer ta, mas 
faço uma ob ser va ção: é pre ci so es tar aler ta, é pre ci so
ter es pí ri to crí ti co ao pôr em prá ti ca te o ri as que são ti -
das como ver da des na que le mo men to, mas que po -
dem, em mo men to pos te ri or, vir a se mos trar de sas-
tro sas. É pre ci so não mer gu lhar tão pro fun da men te
em ver da des que, ama nhã, po dem ser con tes ta das.
Eu, ve te ra no que sou, já vi mu i tas des sas ver da des
da ciên cia eco nô mi ca con tes ta das pela re a li da de
pou co tem po de po is.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer, res sal tan-
do que essa prá ti ca que o Se na do vem ado tan do, de
tra zer Mi nis tros e au to ri da des, como o Pre si den te do
Ban co Cen tral, para ex por seus pro gra mas, suas idéi -
as, suas pro vi dên ci as e de ba ter com os Srs. Se na do-
res o cur so da sua ges tão, é ex tre ma men te in te res-
san te, opor tu na, de mo crá ti ca e pro duz bons re sul ta-
dos com cer te za.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Com a aqui es cên cia do Pre si den te, ouço V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ape -
nas gos ta ria de ma ni fes tar apo io à ma ni fes ta ção de V.
Exª, res sal tan do, in clu si ve, a im por tân cia da con tri bu-
i ção dos Srs. Mi nis tros Cris to vam Bu ar que e Luiz Fer -
nan do Fur lan, que es ti ve ram on tem no Se na do Fe de-
ral. Faço ain da uma ob ser va ção em re la ção aos pro -
gra mas so ci a is. Ain da no diá lo go de on tem com o Mi -
nis tro Cris to vam Bu ar que, S. Exª men ci o nou a im por-
tân cia da pro pos ta de uma co or de na ção efe ti va no
Go ver no Fe de ral – a me lhor pos sí vel – so bre os di ver-
sos pro gra mas, tais como o Bol sa Esco la, o Ren da
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Mí ni ma So ci al da Edu ca ção, o Bol sa-Ali men ta ção, o
Ren da Mí ni ma So ci al da Sa ú de, o Vale-Gás, o Pro-
gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, o Car tão
Ali men ta ção e tan tos ou tros, in clu si ve por que o Go-
ver no con si de ra cri ar um novo pro gra ma, que está
sen do de no mi na do de Pri me i ro Empre go. Ava lio que
é ur gen te a ne ces si da de des sa co or de na ção. No âm -
bi to do Go ver no Fe de ral, es ta va-se pro pon do – e cre -
io que até fi cou de fi ni do – que o Mi nis tro da Casa Ci -
vil, José Dir ceu, se ria o res pon sá vel por essa co or de-
na ção, jun ta men te com a Srª Mi ri am Bel chi or. Entre -
tan to, te mos ob ser va do que o Mi nis tro José Dir ceu,
pelo acú mu lo de atri bu i ções, pa re ce-me que não dis -
põe do tem po ne ces sá rio para vi a bi li zar essa co or de-
na ção. Por tan to, con si de ran do as pre o cu pa ções de V.
Exª, eu gos ta ria de re gis trar quão ne ces sá rio será fa -
zer isso. Pode ser que seja ne ces sá rio que o pró prio
Pre si den te Lula ve nha a as su mir essa co or de na ção
de ma ne i ra que pos sa di ri mir os pro ble mas que por -
ven tu ra te nham sur gi do ou que ve nham a sur gir en tre
os mi nis té ri os. Cada um se ria res pon sá vel por um tipo 
de pro gra ma. Essa é uma re co men da ção que que ro
fa zer ao Pre si den te Lula e apro ve i to a opor tu ni da de
da re fle xão de V. Exª para aqui re gis trá-la. Meus cum -
pri men tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy, cre io que é
mu i to opor tu na essa su ges tão.

Efe ti va men te, são mu i tos os pro gra mas que, no
fun do, têm o mes mo fim, que é a me lho ria da qua li da-
de de vida, da qua li da de da jus ti ça so ci al, dos pa-
drões das jus ti ças eco nô mi ca e so ci al no Bra sil.

Há di ver sas for mas de se ata car o mes mo pro -
ble ma, que pre ci sa es tar sob a mes ma co or de na ção,
sob pena de ha ver ou des per dí ci os, ou con tra di ções
aqui e ali, ou des ba lan ce a men to, em fun ção dos re -
sul ta dos co li ma dos. É re al men te ne ces sá rio uma co -
or de na ção.

Con cor do com V. Exª. O Mi nis tro José Dir ceu,
não obs tan te sua gi gan tes ca ca pa ci da de de tra ba lho,
está com a co or de na ção po lí ti ca ge ral do Go ver no, o
que efe ti va men te lhe toma todo o tem po. E mais: essa 
é uma vo ca ção do pró prio Pre si den te. O Pre si den te
Lula tem uma his tó ria de vida, uma bi o gra fia vol ta da
para a mis são de pro du zir jus ti ça so ci al e de co or de-
nar ações co le ti vas nes se sen ti do.

Assim, pen so que é mu i to opor tu na a su ges tão
de V. Exª, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to com 
mu i ta ale gria.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. He rá cli to Fon 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. 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)
– A Mesa re gis tra a pre sen ça de Dom Alo í sio Ro que
Opper mann, Arce bis po Me tro po li ta no de Ube ra ba, e de
Dom João Bos co Óli ver Fa ria, Bis po de Pa tos de Mi nas.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, do
Par ti do da Fren te Li be ral, do Esta do da Pa ra í ba, por 20
mi nu tos, e, logo após, ao Se na dor Ael ton Fre i tas.

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, Srªs e Srs. Se na do res, um dos te mas que 
me traz hoje a esta tri bu na tem mo bi li za do a opi nião
pú bli ca da mi nha re gião, o Nor des te, e ocu pa do con -
si de rá ve is es pa ços na mí dia na ci o nal. Tra ta-se do
ple i to de ins ta la ção de uma re fi na ria de pe tró leo na -
que la re gião não ape nas para re du zir as de si gual da-
des eco nô mi cas re gi o na is, mas tam bém em vir tu de
da ex pres si va pre sen ça nor des ti na na pro du ção pe -
tro lí fe ra na ci o nal.

Con si de ro esse um dos ple i tos mais jus tos e
opor tu nos, dado o em pe nho de mons tra do pelo Go-
ver no Fe de ral em pri o ri zar ações que con tri bu am
para ate nu ar a ex clu são so ci al e re dis tri bu ir ren da,
ge ran do em pre go. A re fi na ria, com toda cer te za, Srªs
e Srs. Se na do res, será fa tor bem mais efi caz, dos
pon tos de vis ta eco nô mi co e so ci al, que ações be ne-
me ren tes do Fome Zero ou de ou tras ru bri cas as sis-
ten ci a lis tas, pre vis tas na po lí ti ca so ci al do Go ver no
Fe de ral.

É fun da men tal que se fri se que o Nor des te está
es tru tu ra do para re ce ber essa re fi na ria. Pos sui por -
tos, es tra das e mão-de-obra qua li fi ca da. É a se gun da
re gião pro du to ra do País.

Na se ma na pas sa da, par la men ta res nor des ti-
nos, nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca-
mi nha ram re que ri men to à Co mis são de Mi nas e
Ener gia da que la Casa para uma au diên cia pú bli ca,
des ti na da a dis cu tir, com as au to ri da des fe de ra is do
se tor – a Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Drª Dil ma
Rous seff; Pre si den te da Pe tro bras, José Edu ar do Du -
tra, ex-Se na dor; e Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo, Dr. Se bas tião do Rego Bas tos – a ins ta la-
ção da re fi na ria no Nor des te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so-
cio-me, des de já, a essa ini ci a ti va, en dos san do os ar -
gu men tos po lí ti cos, eco nô mi cos, so ci a is e téc ni cos, já
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ma ni fes ta dos por par la men ta res nor des ti nos nes ta
Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Bra sil pre ci sa
de uma nova re fi na ria, pois ne ces si ta re du zir as im-
por ta ções de pe tró leo leve, que, hoje, ge ram dé fi cit na 
ba lan ça co mer ci al.

É im por tan te di zer, Sr. Pre si den te, que o Nor-
des te pre ci sa se di ar essa re fi na ria não ape nas por -
que dis põe de in fra-es tru tu ra para fazê-lo, mas por -
que ne ces si ta, mais do que qual quer ou tra re gião pro -
du to ra do País, dos be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos
que dali vi rão.

Nes sa ope ra ção, en tre ex por tar pe tró leo pe sa-
do e im por tar pe tró leo leve, es tão em bu ti dos al guns
pre ju í zos para o Bra sil, como a ge ra ção de
mão-de-obra no ex te ri or, no pro ces sa men to do óleo,
além do dé fi cit da ba lan ça co mer ci al em re la ção ao
co mér cio ex te ri or de de ri va dos, que, só no ano de
2001, re pre sen tou um mon tan te de US$1,4 bi lhão.

Para cada bar ril de pe tró leo na ci o nal pe sa do ex-
por ta do, per de mos US$11 em re la ção ao bar ril do pe -
tró leo leve im por ta do por não agre gar mos va lor para
trans for má-lo em de ri va dos. O bar ril de pe tró leo pe sa-
do que ex por ta mos cus ta, ou cus ta va, US$17, en-
quan to o va lor mé dio dos de ri va dos está em tor no de
US$28 o bar ril.

Daí por que, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a dis cus são so bre a re fi na ria trans cen de, em
prin cí pio, a te má ti ca re gi o nal. Tra ta-se de se gu ran ça
es tra té gi ca do País, so bre tu do nes te mo men to em
que os pre ços do pe tró leo in ter na ci o nal es tão sub me-
ti dos a um qua dro ge o po lí ti co ad ver so, mar ca do por
uma guer ra sem pers pec ti vas de con clu são em cur to
pra zo e cu jos des do bra men tos es tão en tre gues ao
im pon de rá vel.

É pre ci so, pois, que esta Casa, que re pre sen ta a 
Fe de ra ção, se vol te mais a fun do a essa dis cus são,
quer no seu as pec to ge o es tra té gi co, que trans cen de
a te má ti ca re gi o nal, quer no seu as pec to re gi o nal,
que en vol ve os ob je ti vos já ma ni fes ta dos pelo Go ver-
no do Pre si den te Lula, de cor ri gir dis tor ções re gi o na-
is, re dis tri bu in do ren da e re du zin do a ex clu são so ci al.

Vol to, Sr. Pre si den te, à ques tão da lo ca li za ção
da re fi na ria. O Nor des te pre ci sa dra ma ti ca men te dela 
– e a ela faz jus. O meu Esta do, com mu i ta hon ra, a
Pa ra í ba, não é pro du tor de pe tró leo, mas si tua-se es -
tra te gi ca men te en tre Esta dos pro du to res: Ce a rá, Rio
Gran de do Nor te e Per nam bu co. Ou tros Esta dos,
como Ser gi pe e Ba hia, dis pu tam a re fi na ria. Pode, as -
sim, abri gar essa re fi na ria, fa vo re cen do o flu xo do
trans por te da pro du ção.

Pen so que a re fi na ria deve si tu ar-se na re gião
do semi-ári do, pois, des sa for ma, o al can ce dos be ne-
fí ci os so ci a is que pro du zi rá será mais ex pres si vo.
Sem ne nhu ma pro te ção ao meu Esta do, con fes so
que a Pa ra í ba pode ser o elo es tra té gi co en tre aque -
las im por tan tes re giões pro du to ras, e está bem do ta-
da de ro do vi as e in fra-es tru tu ra. Não bas tas se isso,
ain da te mos o Por to de Ca be de lo, mo der no e de di -
men sões ade qua das, vi a bi li zan do o flu xo das ex por-
ta ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so
que esse de ba te deve unir as Ban ca das do Nor des te,
na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, e
que a lo ca li za ção da re fi na ria deve ter como pa râ me-
tro o seu sen ti do po lí ti co-es tra té gi co, e deve ge rar o
ma i or vo lu me de be ne fí ci os so ci o e co nô mi cos, daí
por que sus ten to que deva se lo ca li zar na re gião do
semi-ári do.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Efra im Mo ra-
is?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – No bre
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, com mu i to pra-
zer es cu to V. Exª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Se na dor Efra im Mo ra is, V. Exª evo cou nos sos tem -
pos de De pu ta do Fe de ral – eu, re pre sen tan do To can-
tins, e V. Exª, a Pa ra í ba – e, para a nos sa ale gria e,
cer ta men te, da po pu la ção dos nos sos Esta dos, es ta-
mos, hoje, cum prin do a mis são de re pre sen tá-los
nes ta Casa. Te nho-me ba ti do mu i to, Se na dor Efra im
Mo ra is, exa ta men te pela tese de que es ta mos com a
nos sa po pu la ção mal dis tri bu í da no ter ri tó rio na ci o-
nal. Isso é ób vio! Te mos dois ter ços da nos sa po pu la-
ção vi ven do em um ter ço do nos so ter ri tó rio, o que
acar re ta toda essa sé rie de pro ble mas, des de a se gu-
ran ça até o mau apro ve i ta men to de nos sos re cur sos,
e aca ba, ain da, por ter ou tras con se qüên ci as, de or -
dem eco nô mi ca e fis cal. Enfim, tra ta-se de um pro ble-
ma que re quer um gran de pro je to na ci o nal. Te nho
uma es pe ran ça mu i to gran de de que este Go ver no te -
nha, den tre seus pro je tos para mu dan ça do País, um
pro je to que vis lum bre uma me lhor ocu pa ção do ter ri-
tó rio bra si le i ro. Ago ra, veja a que de ba te che ga mos
nes ta Casa: qual Esta do quer fi car com Fer nan di nho
Be i ra-Mar? Ne nhum. No en tan to, to dos que rem a re fi-
na ria. O que está fal tan do nes te País? Um pro je to na -
ci o nal que faça uma de fi ni ção. Se qui ser mos a nos sa
po pu la ção me lhor dis tri bu í da, se es ta mos numa mes -
ma casa, mo ran do to dos em ape nas um quar to, o que 
gera to dos es ses con fli tos, pre ci sa mos que al guém
tome uma de ci são, com um pro je to na ci o nal que con -

05774 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    117ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



tem ple to das es sas ques tões. Apro ve i to o pro nun ci a-
men to de V. Exª para di zer que sei que ne nhum Esta -
do vai se sen tir fe liz em re ce ber esse ou qual quer ou -
tro de lin qüen te, mas o Mi nis té rio da De fe sa, as nos -
sas For ças Arma das, não sa bem o que fa zer com o
Mi nas Ge ra is, um por ta-aviões que o Bra sil ad qui riu e
que está pra ti ca men te de sa ti va do. Ora, se ele ser vis-
se de pre sí dio de se gu ran ça má xi ma, co lo ca do a du -
zen tas mi lhas ma rí ti mas – bas tan te dis tan te do nos so
ter ri tó rio –, isso se ria uma so lu ção, pois te ría mos o
Fer nan di nho Be i ra-Mar efe ti va men te à be i ra-mar –
lon ge –, sem que ne nhum Esta do ti ves se que ar car
com esse ônus. Essa vi rou a dis cus são prin ci pal do
País e V.Exª traz um tema por de ma is im por tan te, Se -
na dor Efra im Mo ra is, V. Exª que tão bem re pre sen ta a
Pa ra í ba, que é um Par la men tar de lar ga tra di ção nes -
ta Casa e que, re cen te men te, de i xou a Câ ma ra dos
De pu ta dos na con di ção de seu Pre si den te. O pro nun-
ci a men to de V. Exª é sé rio e im por tan te. No mo men to
em que o Go ver no Fe de ral de ci dir onde vai fi car a re fi-
na ria, es ta rá de fi nin do a cri a ção de no vos em pre gos,
me lhor dis tri bu i ção, me no res de si gual da des re gi o na-
is e uma sé rie de ou tras ques tões. Por isso, en ten do
que esse pro ces so não pode ser fe i to de for ma iso la-
da e que de ve mos ter uma dis cus são ma i or. Pro pus,
en tre ou tros as pec tos, que hou ves se uma Co mis são,
nes ta Casa, para dis cu tir a re di vi são ter ri to ri al. Se ti -
vés se mos ter ri tó ri os fe de ra is, o Go ver no Fe de ral po -
de ria de sig nar para lá um pre sí dio de se gu ran ça má -
xi ma e, aí, a pro ble má ti ca da se gu ran ça es ta ria, em
par te, re sol vi da. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e fa lar da
im por tân cia do as sun to prin ci pal do Se na do da Re pú-
bli ca, que é, exa ta men te, a dis cus são da vi a bi li da de
dos Esta dos, do pac to fe de ra ti vo e de uma ma i or
opor tu ni da de para Esta dos como o Esta do de V. Exª,
tão bem go ver na do por Cás sio Cu nha Lima. S. Exª
está à es pe ra de que o gran de pro je to de re vi ta li za ção
do São Fran cis co che gue à Pa ra í ba, in clu si ve com a
par ti ci pa ção das águas to can ti nen ses. Qu e ro dar
meus pa ra béns a V. Exª, an tes, po rém, pa ra be ni zan-
do o povo da Pa ra í ba por ter to ma do a de ci são de
man dar V. Exª para cá. Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a gen ti le za de V. Exª, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

No que diz res pe i to à dis cus são des sa ma té ria,
ela é da ma i or im por tân cia para o País. De ve mos le-
var sem pre em con si de ra ção que nós, os Par la men-
ta res da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de-
ral, te mos a obri ga ção de ten tar en con trar so lu ções
para re du zir as de si gual da des eco nô mi cas re gi o na is.

O Nor te, o Cen tro-Oes te e o Nor des te, prin ci pal-
men te, bem como os com pa nhe i ros do Sul, me re cem
en trar nes sa dis cus são por que te mos que dis cu tir o
Bra sil, pen sar no País.

Agra de ço a V. Exª pela re fe rên cia ao meu nome.
Te nha V. Exª a cer te za de que to dos nós, jun tos, ao
lado do Go ver na dor Cás sio Cu nha Lima e dos Se na-
do res e De pu ta dos Fe de ra is, es ta re mos uni dos na
cons tru ção de uma nova Pa ra í ba da qual, cada vez
mais, pos sa mos nos or gu lhar.

Agra de ço e in cor po ro, na ín te gra, o apar te de V.
Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Con ce do
o apar te ao no bre 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 Efra im Mo ra is, es tou es cu tan do com aten ção o
dis cur so de V. Exª e vou in ter rom pê-lo o mí ni mo pos -
sí vel, ape nas para di zer que re pre sen to o Esta do do
Rio, que re i vin di ca, tam bém, essa re fi na ria, com o ar -
gu men to de que é o ma i or pro du tor de pe tró leo e tudo
o mais. Obvi a men te, eu te nho o de ver de de fen der o
meu Esta do. Entre tan to, que ro di zer a V. Exª que es -
tou de acor do que esse as sun to deva ser dis cu ti do, e
mu i to bem, no âm bi to do fó rum po lí ti co que é o Con -
gres so Na ci o nal. No bre Se na dor, com toda a sin ce ri-
da de, não fi ca rei ab so lu ta men te in dig na do e nem en -
ra i ve ci do se a de ci são for por uma re fi na ria no Nor -
des te. Sa be rei re co nhe cer as ra zões de jus ti ça que
po de ri am le var a essa de ci são. Eu fi ca ria in dig na do,
sim, se a re so lu ção fos se a de se com prar uma re fi na-
ria nos Esta dos Uni dos, como se es ta va pre ten den do
até o ano pas sa do. Isso não te ria ne nhum sen ti do e,
nes se caso, eu le van ta ria a voz com mu i ta in dig na-
ção. No en tan to, V. Exª está co lo can do o as sun to
como ele deve ser pos to:com se ri e da de e jus ti fi can do
as suas po si ções de uma for ma res pe i tá vel. Qu e ro
cum pri men tá-lo por isso, sem in ter rom per o pro nun ci-
a men to de V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de-
ço-lhe o apar te. Te nho a cer te za de que V. Exª, na
con di ção de re pre sen tan te do povo ca ri o ca, no fun do,
no fun do, tor ce para que jun tos pos sa mos di mi nu ir es -
sas de si gual da des. Que essa re fi na ria vá para o
semi-ári do nor des ti no!

Com pra zer, ouço V. Exª, Se na dor Ney Su as su-
na, Com pa nhe i ro de Ban ca da da Pa ra í ba.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Efra im Mo ra is, o tema que V. Exª traz in te res sa
so bre ma ne i ra aos nor des ti nos, as sim como a to dos
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os bra si le i ros. Vejo, no Rio de Ja ne i ro, a cam pa nha in -
ti tu la da “A re fi na ria é nos sa” com mu i ta pro pri e da de,
por que, se gun do eles, se o pe tró leo é de les, a re fi na-
ria de ve ria ser lá. No en tan to, sa bem V. Exªs que te -
mos que trans por tar para o Nor des te, e de lon ge, o
pe tró leo, o que ro se ne, a ga so li na, o di e sel. No bre Se -
na dor, tam bém sei da as pi ra ção para que essa re fi na-
ria seja cons tru í da no en con tro dos Esta dos da Pa ra í-
ba/Rio Gran de do Nor te/Pi a uí, já que por aque la re -
gião pas sam li nhas fér re as, por tan to, dis põe de to das
as con di ções para a sua ins ta la ção. Além dis so, essa
re fi na ria tra ria o de sen vol vi men to so ci al da re gião,
com a ge ra ção de inú me ros em pre gos. Se não me en -
ga no, já hou ve uma dis cus são pre li mi nar, de fi nin do,
pre vi a men te, que se ria no Nor des te a cons tru ção
des sa re fi na ria. Caso essa re fi na ria seja ins ta la da na
nos sa re gião, acre di to que ne nhum ou tro lu gar é mais 
pro pí cio do que o apon ta do por V. Exª. No bre Se na-
dor, é ób vio que V. Exª pode con tar com o nos so apo -
io. Pre ci sa mos fa zer o so er gui men to das po pu la ções
nor des ti nas, que es tão aba i xo da li nha mé dia do País. 
Além do mais, com toda a cer te za, os cus tos se ri am
bem me no res para a nos sa Re gião, por que o sub sí-
dio à ga so li na, que é trans por ta da para lá, se ria re du-
zi do. Con gra tu lo-me com V. Exª pelo tema abor da do.
E, des de já, ma ni fes to o nos so to tal apo io a essa ca u-
sa. Te mos que lu tar para que te nha mos mais essa
ala van ca para o nos so de sen vol vi men to.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de-
ço-lhe, no bre Se na dor Ney Su as su na, o apar te. Sei
da luta que V. Exª vem de sen vol ven do para que seja
ins ta la da no Nor des te essa re fi na ria, mais pre ci sa-
men te no semi-ári do nor des ti no e, quem sabe, na
nos sa que ri da Pa ra í ba.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Efra im Mo ra is, sem dú vi da que to dos
nós con cor da mos que, do pon to de vis ta es tra té gi co,
a pró xi ma re fi na ria a ser ins ta la da no Bra sil seja no
Nor des te. A nos sa re gião dis põe de to das as con di-
ções, não só eco nô mi cas, como tam bém de re cur sos
mi ne ra is, prin ci pal men te o pe tró leo, vi a bi li zan do, por-
tan to, a im plan ta ção de um novo even to in dus tri al,
que cer ta men te re per cu ti rá na eco no mia re gi o nal, re -
du zin do as dis pa ri da des so ci a is. A exem plo do que
dis se o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos – as sim
como ou tros Srs. Se na do res –, quan do en fa ti zou a
ne ces si da de de uma po lí ti ca na ci o nal que pos sa dis -
tri bu ir, de for ma eqüi ta ti va, os fru tos de nos sa ri que za.

Lo gi ca men te que a ri que za do pe tró leo já exis te na
re gião nor des ti na, aliás, essa ri que za já foi iden ti fi ca-
da em to dos os Esta dos. Mas a pos si bi li da de de ins ta-
la ção de uma re fi na ria re for ça rá, sem dú vi da, a nos sa
uni da de. De ve mos lu tar para que a nos sa re gião seja
re co nhe ci da como de ten to ra de to das as qua li da des
e vir tu des para con quis tar a pró xi ma re fi na ria, que
será ins ta la da no Go ver no do Pre si den te Lula. Entre -
tan to, sa be mos que não só o Esta do da Pa ra í ba –
que, com mu i ta jus ti ça faz esse re que ri men to, con si-
de ra mos le gí ti mo –, mas, tam bém, ou tros Esta dos, in -
clu si ve Ser gi pe, cujo o mon tan te de pe tró leo o cre-
den cia tam bém à im plan ta ção des sa uni da de in dus-
tri al. Espe ro que to dos nós, em pri me i ra mão, pri mor-
di al men te, es te ja mos uni dos, como te nho a cer te za
de que essa é a pro po si ção de V. Exª que a nos sa re -
gião seja o mapa do Bra sil no que se re fe re à im plan-
ta ção de uma nova re fi na ria. Qu an to à es co lha do lo -
cal, na tu ral men te que cada Esta do, por meio de suas
Li de ran ças, dos seus go ver nan tes, pos sa lu tar vi san-
do à jun ção de par ce ri as de em pre sas que even tu al-
men te se in te res sem por esse em pre en di men to in-
dus tri al. O Go ver no de Ser gi pe, por exem plo, e a nos -
sa Ban ca da, está lu tan do para vi a bi li zar esse em pre-
en di men to in dus tri al no nos so Esta do, con quis tan do
no vas par ce ri as. Da mes ma for ma, o Ce a rá, Per nam-
bu co, o Pi a uí. Acre di to que o Go ver no da Pa ra í ba
deve es tar nes sa di re ção, jun ta men te com V. Exª – um 
dos Se na do res mais bri lhan te e mais di nâ mi co do
Con gres so Na ci o nal –, lu tan do pelo mes mo ob je ti vo.
Por tan to, meus pa ra béns a V. Exª pelo fato de lu tar
pelo Nor des te! V. Exª tem toda a le gi ti mi da de para re -
que rer esse em pre en di men to para o seu Esta do. Re -
co nhe ce mos o seu va lor e o do seu Esta do. Na tu ral-
men te o fato de eu lu tar, ao lado de ou tros Se na do res
e De pu ta dos para que essa re fi na ria seja ins ta la da
em Ser gi pe, não in vi a bi li za, de ma ne i ra ne nhu ma, a
de ci são do Go ver no, que, ins ta lan do-a no Nor des te,
seja no semi-ári do. Sen do no semi-ári do, pode ser em 
Ser gi pe, na Pa ra í ba ou em Per nam bu co – e cada um
lu tan do para que essa vi tó ria seja con se gui da de for -
ma a for ta le cer a nos sa uni da de. Mu i to obri ga do.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
o apar te do no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

É le gí ti ma tam bém a pre ten são de V. Exª, da sua 
Ban ca da, do Go ver no do seu Esta do, en fim, do seu
povo, para que a ins ta la ção se dê em Ser gi pe, prin ci-
pal men te ago ra com a des co ber ta de um dos ma i o res
po ços de pe tró leo já en con tra do na re gião. Qu e ro di -
zer a V. Exª que essa será a nos sa pre o cu pa ção prin -
ci pal: a união da Ban ca da, para que pos sa mos le var a 
re fi na ria para o Nor des te e que lá, o pró prio Go ver no,
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por meio de suas ações, de seus téc ni cos e es tu dos,
pro mo va o fim das de si gual da des re gi o na is. É cla ro
que tam bém o Ma ra nhão tem in te res se nes sa luta e
nes sa união.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Se -
na dor Efra im Mo ra is, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Con ce do
um apar te ao Se na dor João Alber to Sou za, com mu i-
to pra zer.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) – Se -
na dor Efra im Mo ra is, ouço com mu i ta aten ção o pro -
nun ci a men to de V. Exª, que che ga a esta Casa, como
es te ve na Câ ma ra Fe de ral, com von ta de de acer tar e
sem pre de fen den do os in te res ses do seu Esta do. Há
pou cos dias fiz um pro nun ci a men to aqui no Se na do
da Re pú bli ca. Fa la va, à épo ca, da ins ta la ção da re fi-
na ria que, no meu en ten der, tem que ser no Nor des te,
por vá ri os mo ti vos – mas não de fen do que seja no
Nor des te semi-ári do, mas que seja no Nor des te. Nós,
ma ra nhen ses, de fen de mos o Ma ra nhão. Mas são as
ra zões téc ni cas que vão di zer, ama nhã, a lo ca li za ção
cor re ta des sa re fi na ria. Evi den te men te que que ro que 
seja no Nor des te. Se for no Ma ra nhão, óti mo; se for na 
Pa ra í ba, tam bém mu i to bom. Nós, nor des ti nos so fre-
do res, for ne ce do res de mão-de-obra ba ra ta para o
sul, de ve mos sem pre es tar uni dos para que tam bém
os em pre en di men tos se jam lo ca li za dos na nos sa Re -
gião, com o ob je ti vo de di mi nu ir ou pelo me nos mi no-
rar a vi sí vel de si gual da de exis ten te com as de ma is
Re giões. A re fi na ria no Ma ra nhão, nós a ad vo ga mos
em fun ção do nos so por to, um dos ma i o res do Bra sil,
da nos sa fer ro via Ca ra jás, da gran de quan ti da de de
água, en fim, da in fra-es tru tu ra im plan ta da no nos so
Esta do. Por tan to, tudo isso – acre di to –, fa ci li ta ria a
ins ta la ção des sa re fi na ria. Pa ra be ni zo V. Exª. Mas, se
ama nhã, em uma dis cus são ape nas téc ni ca, em be -
ne fí cio do Bra sil e do Nor des te, ela for lo ca li za da na
Pa ra í ba, di rei que está bem lo ca li za da. Meus pa ra-
béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz hoje nes ta
Casa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª pelo apar te, Se na dor João Alber to. Digo-lhe
que a re cí pro ca é ver da de i ra. Se a de ci são téc ni ca for
pela cons tru ção da re fi na ria no Esta do do Ma ra nhão,
a Pa ra í ba a apla u di rá, por se tra tar tam bém de um
Esta do do Nor des te. V. Exª pode es tar cer to de que
nos sa luta é para que, jun tos, to dos os nor des ti nos
pos sa mos le var a re fi na ria para o Nor des te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Efra im Mo ra is, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Antes de
con ce der o apar te ao Se na dor Cé sar Bor ges, ou vi rei
o Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – É ape nas
para uma in for ma ção. Atu al men te, o Go ver no lí bio re -
fi na todo o seu pe tró leo na Ale ma nha, e tem gran de
in te res se em cons tru ir uma re fi na ria aqui. Inclu si ve, já 
foi es tu da da a pos si bi li da de de fa zer uma jo int ven tu-
re para cons tru ir a re fi na ria no Bra sil, e ten tei in du zir
seus re pre sen tan tes a fazê-la na Pa ra í ba. E não é ne -
ces sá rio que haja um in ves ti men to gran di o so. Hoje,
uma gran de re fi na ria tem um cus to en tre US$16 e
US$20 bi lhões. Con tu do, nos Esta dos Uni dos exis tem
inú me ras pe que nas re fi na ri as, que po dem ser com-
pra das por US$2 ou US$3 bi lhões. Assim, po de ría-
mos ter duas ou três re fi na ri as, o que, tal vez, fos se
mais pla u sí vel e trou xes se mais eco no mi ci da de. No
en tan to, é pre ci so que os téc ni cos se de bru cem so bre
es sas al ter na ti vas. Cabe-nos aler tá-los para a pos si-
bi li da de de par ce ria com ou tros pa í ses, que pra ti ca-
men te fa ri am todo o in ves ti men to, e mes mo para so -
lu ções me no res, que em pre sá ri os na ci o na is se pro-
po ri am a ado tar em par ce ria com o Go ver no Fe de ral
ou mes mo com Go ver nos es ta du a is. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mag no Mal ta) – Gos ta ria
de so li ci tar aos apar te an tes que fos sem bre ves, por -
que o tem po do ora dor já foi ul tra pas sa do em sete mi -
nu tos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª.

Se na dor Ney Su as su na, com mu i ta ale gria, fico
sa ben do que V. Exª está pro cu ran do ou tros me i os
para que pos sa mos ser rá pi dos, para que pos sa mos
le var, em vez de uma, duas ou três re fi na ri as, o que
for pos sí vel. O im por tan te é que será uma de ci são
para o Nor des te – e é por isso que va mos lu tar nes ta
Casa –, que será uma de ci são de Go ver no. Ire mos ao
Go ver no di zer que o Nor des te pre ci sa de gran des
obras para com ba ter a de si gual da de, e não só de es -
mo las.

Ouço V. Exª, Se na dor Cé sar Bor ges.
O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – No bre Se na-

dor Efra im Mo ra is, agra de ço a con ces são do apar te.
Incor po ro-me ao pro nun ci a men to de V. Exª di zen do
que todo o Nor te e o Nor des te têm uma úni ca re fi na-
ria, que está lo ca li za da no meu Esta do, a Ba hia, às
mar gens da Baía de To dos os San tos. Re fi ro-me à
Re fi na ria Lan dul fo Alves, que foi im plan ta da em 1953. 
Já es ta mos há 50 anos dis cu tin do a im plan ta ção de
uma se gun da re fi na ria no Nor des te, re gião que tem
ne ces si da de des se in su mo, in clu si ve de naf ta, para
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abas te cer o pólo pe tro quí mi co que está ins ta la do em
Ca ma ça ri, na Ba hia, e não há de ci são go ver na men tal
so bre isso ain da. Por di ver sas ve zes, a Pe tro bras já
am pli ou a Re fi na ria Lan dul fo Alves, be ne fi ci an do a
pró pria Ba hia. E não po de ría mos, nes te mo men to,
de i xar de nos agre gar a essa luta do Nor des te bra si le-
i ro – a Ba hia não dis pu ta essa luta por que tem a sua
re fi na ria. O que que re mos é a auto-su fi ciên cia da re -
gião, das suas ne ces si da des de de ri va dos. Por tan to,
no bre Se na dor, con te com o apo io ba i a no. Que pos sa
o Nor des te bra si le i ro efe ti va men te ser con tem pla do
nes sa luta de anos pela im plan ta ção de uma re fi na ria.
Re al men te, as con di ções téc ni cas in di ca rão em que
Esta do ela se lo ca li za rá, para que pos sa ter me lho res
re sul ta dos eco nô mi cos. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª.
Estou so li dá rio com a luta de todo o Nor des te, as sim
como o Nor des te e to dos os Go ver na do res fi ca ram
so li dá ri os com a Ba hia quan do lu tá va mos para ins ta-
lar o pri me i ro com ple xo au to mo ti vo, que foi a Ford, em 
Ca ma ça ri. Tive o apo io de todo o Nor des te e não po -
de ria, ago ra, me fur tar a dar apo io a essa luta do Nor -
des te bra si le i ro.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor
Efra im Mo ra is...

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

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Já es tou
do lado de cá. Gos ta ria de apar te ar V. Exª.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pela sua
to le rân cia, V. Exª tem o apar te.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor
Efra im Mo ra is, agra de ço a bon da de de V. Exª. Qu e ro
com par ti lhar da sua luta em bus ca de igual da de so ci-
al para o Nor des te e pela fi xa ção do ho mem em sua
ter ra, o que é de gran de im por tân cia. Tor ço pelo Nor -
des te, que me pa riu, mas tam bém tor ço pelo Esta do
do Espí ri to San to, que me cri ou. Por tan to, gos ta ria de
com par ti lhar tam bém da fala do Se na dor Ney Su as-
su na. O nos so País é mu i to gran de e tem es pa ço para 
mu i to in ves ti men to. É ver da de que o so nho do Pre si-
den te não é só uma re fi na ria, essa que o Nor des te
dis pu ta. Com le gi ti mi da de, é a pri me i ra. Por uma
ques tão afe ti va, emo ci o nal, o Pre si den te Lula tem
que lu tar para que essa pri me i ra re fi na ria seja exa ta-
men te no Nor des te – uma con so li da ção da sua mar ca
de re ti ran te, que fu giu do so fri men to da seca e se tor -
nou Pre si den te da Re pú bli ca. A cons tru ção des sa re -
fi na ria, sem dú vi da, se ria como que es cre ver seu
nome, de for ma de fi ni ti va, na his tó ria de seu povo.
Mas pen sa o Pre si den te numa ou tra re fi na ria. E aí,
Se na dor Efra im Mo ra is, pen so no Esta do que me deu

to das as opor tu ni da des quan do, tam bém eu, re ti ran-
te, fu gia do so fri men to im pos to a cen te nas, a mi lha res
de nor des ti nos, meus ir mãos, o Espí ri to San to, que
me cri ou – con for me eu dis se, o Nor des te me pa riu e
o Esta do do Espí ri to San to me cri ou –, e que tem um
com ple xo por tuá rio dos mais in ve já ve is des te País e
uma ba cia de pe tró leo que é a quin ta do Bra sil. Te mos
uma dis cus são fer re nha so bre o poço de Ron ca dor,
que está mais den tro do nos so ter ri tó rio do que no do
Rio de Ja ne i ro. Hoje, as pes qui sas que são fe i tas em
meu Esta do dão con ta de que te mos um óleo de gran -
de qua li da de, e que, nos pró xi mos dez anos, o Espí ri-
to San to será, sem dú vi da al gu ma, um dos pri me i ros
a pro du zir ri que za, nes sa área, para o nos so País. Por 
isso, con gra tu lo-me com V. Exª pela sua luta. Qu e ro
con vo cá-lo para a mi nha luta – es tou na luta do Nor -
des te, que me pa riu –, que ro con vo car V. Exª para a
luta do Espí ri to San to, que me cri ou, com essa se gun-
da re fi na ria. Te mos de nos de bru çar so bre a dis cus-
são pro pos ta pelo Se na dor Ney Su as su na, por que te -
mos em pre sá ri os com pe ten tes no País, com ca pa ci-
da de de ge ren ci a men to, de in ves ti men to, e um ter ri tó-
rio vas to. Sa be mos que já exis tem es sas re fi na ri as
con den sa das, que po dem ser ad qui ri das por US$3 bi -
lhões. Há em pre sá ri os in te res sa dos em to car esse
em pre en di men to. Acho que o País deve ser ma pe a do
e di vi di do em pelo me nos seis par tes, para que te nha-
mos de seis a oito re fi na ri as des se por te no País. Aí,
cer ta men te, le va re mos ri que za e igual da de não só
para o Nor des te, mas para di ver sas ou tras áre as des -
te País que pa de cem o so fri men to da mi gra ção para
os gran des cen tros. Por isso, con gra tu lo-me com esse 
bri lhan te pro nun ci a men to, che io de da dos, de jus ti fi-
ca ti vas ex tre ma men te in te res san tes e in te li gen tes –
como V. Exª sem pre fez. Aliás, fui seu com pa nhe i ro na 
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde era seu fã in con di ci o-
nal, e ago ra te nho o pra zer de es tar aqui com o meu
ído lo, no va men te, no Se na do. Con vi do V. Exª para
que nos de bru ce mos so bre essa luta, de ma ne i ra que 
le ve mos o que que re mos para o nos so que ri do Nor -
des te e para ou tros Esta dos do Bra sil.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Se na dor
Cé sar Bor ges, ini ci al men te, agra de ço o apar te de V.
Exª. Ten tei unir as duas for ças, a da Ba hia e a do Espí-
ri to San to. V. Exª aca ba de dar o exem plo de quem,
quan do pre ci sou da união do Nor des te, re ce beu esse
apo io. E não ga nhou só a Ba hia, ga nhou todo o Nor -
des te. V. Exª dá o exem plo que se faz ne ces sá rio para
que nós, Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is, Go ver na-
do res de todo o Nor des te, pos sa mos no va men te nos
unir para pen sar no Nor des te. Por que, re pi to, a nos sa
luta é pelo Nor des te. Que seja exa ta men te a par te
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téc ni ca a de ci dir qual será o lo cal. Sen do no Nor des-
te, es ta mos de mãos da das.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ael ton
Fre i tas, e de po is a V. Exª, Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho, eu di ria ao Se na dor Mag no Mal ta que não te nho
dú vi da, que S. Exª faz uma op ção pela mãe le gí ti ma.
V. Exª, Se na dor Mag no Mal ta, faz exa ta men te a op -
ção pelo Nor des te, e nós, nor des ti nos, agra de ce mos
a V. Exª esse apo io que vem do seu Esta do, o Espí ri to
San to. Sa be mos da luta de V. Exª e dos seus com pa-
nhe i ros do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos. E,
pode ter cer te za, o im por tan te é nos unir mos nes te
mo men to, para le var à Pa ra í ba, Rio Gran de Nor te,
Per nam bu co, Ba hia, Ce a rá, Ser gi pe ou qual quer que
seja o Esta do nor des ti no essa gran de obra, que sig ni-
fi ca o co me ço da di mi nu i ção das de si gual da des re gi-
o na is. Agra de ço, sen si bi li za do, em nome do Nor des-
te, o aval, a apro va ção de um nor des ti no, hoje cri a do,
vi vi do e, aci ma de tudo, res pe i ta do, de fen sor dos in te-
res ses do Esta do do Espí ri to San to.

Ouço V. Exª, Se na dor Ael ton Fre i tas, com mu i to
pra zer.

O Sr. Ael ton Fre i tas (Blo co/PL – MG) – Se na-
dor Efra im Mo ra is, se rei bre ve, por que nos so tem po já
está avan ça do. Como Se na dor de Mi nas, Esta do que
apre sen ta um semi-ári do se me lhan te ao dos Esta dos
nor des ti nos, onde há mu i to so fri men to, que ro di zer
que tam bém com par ti lho com V. Exª e os Se na do res
do Nor des te a idéia de pro mo ver o de sen vol vi men to
so ci o e co nô mi co da Re gião. E te nho cer te za de que
tam bém se rão in se ri dos o semi-ári do, o nor te, o nor -
des te e o Vale do Je qui ti nho nha de Mi nas. Meus pa ra-
béns pela ini ci a ti va e pe los apar tes dos no bres Se na-
do res! V. Exª pode con tar com o nos so apo io.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de-
ço a Mi nas Ge ra is, a V. Exª, Se na dor Ael ton Fre i tas.
Te nho ple na con vic ção de que não será só o Nor des-
te: va mos mar char uni dos nes sa pre ten são. Qu e re-
mos um Bra sil igual; que re mos con ti nu ar sen do o
mes mo Bra sil. E, para isso, re pi to, a ação fun da men-
tal, que é des te Go ver no, do pró xi mo ou de qual quer
ou tro, é com ba ter as de si gual da des. Qu an do nos
apro xi mar mos do Sul ma ra vi lha, po de re mos con tri bu ir
com nos sa mão-de-obra mais qua li fi ca da, nos sa cul tu-
ra, nos sa tec no lo gia. Cos tu mo di zer que o Nor des te
não con tri bu iu ape nas com a mão-de-obra ba ra ta, ho-
nes ta, mas tam bém com sua his tó ria, cul tu ra e tec no-
lo gia.

Assim, agra de ço a V. Exª, que, em nome do
povo de Mi nas, re fe ren da a ne ces si da de ur gen te de
essa re fi na ria ser ins ta la da no Nor des te.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª to le rân cia com re -
la ção ao tem po, para que eu pos sa ou vir os com pa-
nhe i ros.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro dolp ho Tou -
ri nho e, de po is, ao Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa pe di ria aos apar te an tes que ob ser vas-
sem o Re gi men to Inter no com re la ção aos dois mi nu-
tos má xi mos, ten do em vis ta que já se fo ram de zo i to
mi nu tos além do tem po, e o Se na dor Ael ton Fre i tas
está ins cri to para fa zer uso da pa la vra em se gui da.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, ou vi rei o Se na dor Sér gio Gu er ra no fi nal, para
de po is con clu ir meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Sr. Pre -
si den te, ga ran to a V. Exª que não ul tra pas sa rei os
dois mi nu tos. Qu e ro fa zer mi nhas as pa la vras do Se -
na dor Cé sar Bor ges e di zer que me uno a essa luta do 
Nor des te, até por co nhe cer a Re gião, por ter pas sa do
dois anos na Pre si dên cia do Con se lho da Pe tro bras,
dis cu tin do, no dia-a-dia, so bre a re fi na ria. Por isso, eu
me somo nes se pro ces so em prol do Nor des te.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço o
apar te do Se na dor Fer nan do Be zer ra.Res pon de rei a
to dos em se gui da.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –
Se na dor Efra im Mo ra is, tam bém não irei além dos
dois mi nu tos. Qu e ro cum pri men tá-lo por tra zer à dis -
cus são nes ta Casa um tema da ma i or im por tân cia.
Nos sa pre o cu pa ção com o de sen vol vi men to do Nor -
des te é uma pri o ri da de. Aliás, é pri o ri da de na ci o nal o
de sen vol vi men to da nos sa Re gião. Não po de mos ga -
ran tir a so be ra nia des te País, se con vi ver mos com
tan ta de si gual da de. O Rio Gran de do Nor te é o se-
gun do ma i or pro du tor de pe tró leo do Bra sil e o ma i or
pro du tor de pe tró leo re ti ra do da ter ra; a Pe tro bras
tem, no Esta do, cer ca de 4,2 mil pos tos de pe tró leo
per fu ra dos. Então, se ria le gí ti mo, da mi nha par te, de -
fen der que essa re fi na ria fos se ins ta la da no Rio Gran -
de do Nor te. Mas de fen do, em pri me i ro lu gar, que vá
para o Nor des te, como po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal, e que a de ci são so bre o lo cal seja téc ni ca. É
ób vio que o será da par te de gru pos eco nô mi cos que
vi rão in ves tir, já que a Pe tro bras não tem con di ções,
so zi nha, de ar car com in ves ti men tos da or dem de
US$2 bi lhões em cur to pra zo. Cre io que é um atra ti vo,
pois o País, hoje, re duz, cada vez mais, o seu ris co e
atrai in ves ti men tos ex ter nos. Cum pri men to V. Exª
pelo pro nun ci a men to sé rio que faz e ma ni fes to meu
apo io para que a re fi na ria vá para o Nor des te e sua lo -
ca li za ção seja es co lhi da por cri té ri os téc ni cos.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Ouço o
Se na dor Sér gio Gu er ra.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Pri me i ra-
men te, pa ra be ni zo o nor des ti no, Se na dor Efra im Mo -
ra is, pa ra i ba no qua se per nam bu ca no, por seu dis cur-
so. Pa ra í ba e Per nam bu co se con fun dem, na his tó ria,
na vida e na con vi vên cia cul tu ral. Em se gun do lu gar,
pon de ro que é mu i to pro vá vel que o Go ver no Fe de ral
de ci da-se pela cons tru ção de uma nova re fi na ria no
Bra sil. Tam bém há si na is – que têm a ver com es co-
lhas con sis ten tes da Pe tro bras – de que a re fi na ria
nova se ins ta le no Nor des te do Bra sil, o que fa vo re ce,
como cha mou a aten ção o Se na dor Fer nan do Be zer-
ra, po lí ti cas de in te gra ção na ci o nal, de des con cen tra-
ção in dus tri al, que os bra si le i ros, em ge ral, de vem
aos nor des ti nos, em par ti cu lar. Por úl ti mo, do nos so
pon to de vis ta – nós, per nam bu ca nos, tam bém nos
ha bi li ta mos a essa ten ta ti va de con quis ta –, essa es -
co lha pa re ce ser, cada vez mais, com pul so ri a men te
re sul tan te de de fi ni ção téc ni ca e eco nô mi ca. É im pos-
sí vel não ima gi nar in fluên ci as po lí ti cas, mas elas se -
rão re si du a is. De uma ma ne i ra cen tral, o que a Pe tro-
bras apre sen ta é que não de se ja ser ma jo ri tá ria em
um novo pro je to de re fi na ria e que de ve rá ha ver uma
em pre sa pe tro lí fe ra, ou mais de uma, de ci di da a li de-
rar o pro je to. Será essa em pre sa in ter na ci o nal que,
por de ci são eco nô mi ca, mu i to mais do que po lí ti ca,
con si de ran do o pro je to fis cal, bem como ques tões de
lo ca li za ção e de mer ca do, de fi ni rá a op ção mais ló gi-
ca para o in ves ti men to que deve ser fe i to. Pen so que
de ve mos fa zer nos so es for ço, mas con si de ro uma su -
ges tão já fe i ta an tes, não sei se pelo Se na dor Ney Su -
as su na ou pelo Se na dor Fer nan do Be zer ra ou pelo
pró prio Se na dor Efra im Mo ra is. Antes de mais nada,
de ve mos ga ran tir a con quis ta de um pro je to como
esse para o Nor des te, como um ele men to a mais para 
a des con cen tra ção in dus tri al e para a in te gra ção eco -
nô mi ca do País.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Sér gio Gu er ra, bem como aos no -
bres Se na do res Fer nan do Be zer ra e Ro dolp ho Tou ri-
nho, en fim, a to dos os Srs. Se na do res que me hon ra-
ram com seus apar tes nes ta dis cus são que con si de ro
fun da men tal. Espe ro que ela avan ce e seja fa tor de
união e não de dis pu ta en tre os Esta dos da Re gião.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia.

Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo ra is,
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. Mag no Mal ta.

Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo ra-
is, o Sr. Mag no Mal ta, 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) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ael ton
Fre i tas, por per mu ta com o Se na dor Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que gen til men te me 
ce deu esse ho rá rio, de mu i ta im por tân cia para nós,
do Triân gu lo Mi ne i ro, para os mi ne i ros e para os ca tó-
li cos do Bra sil.

Na pre sen ça do Exmº e Revmº Sr. Dom Alo í sio
Ro que Opper mann, Dig nís si mo Arce bis po de Ube ra-
ba, e do Exmº Sr. Dom João Bos co Óli ver de Fa ria,
Dig nís si mo Bis po de Pa tos de Mi nas, ve nho a esta tri -
bu na, para ho me na ge ar uma das mais em ble má ti cas
e sin gu la res per so na li da des da vida mi ne i ra. De cli no,
com um mis to de ale gria e de sa u da de, o nome de
Dom Ale xan dre Gon çal ves do Ama ral, pri me i ro Arce -
bis po de Ube ra ba, fa le ci do em fe ve re i ro de 2002, de -
po is de vi ver uma lon ga e aben ço a da exis tên cia de 96 
anos, ser vin do a Deus, ao Evan ge lho, à Igre ja Ca tó li-
ca, ao povo de Deus, ao Bra sil e às aben ço a das ter -
ras de Mi nas Ge ra is, es pe ci al men te do meu que ri do
Triân gu lo Mi ne i ro.

Mas, ao re lem brar Dom Ale xan dre Gon çal ves
do Ama ral, não po de ría mos de i xar de re gis trar que S.
Exª nas ce ra na lon gín qua qua dra de 12 de ju nho de
1906, em Car mo da Mata, no oes te mi ne i ro, fi lho do
ca sal Ben ja mim Gon çal ves e Ma ria Cân di da do Ama -
ral. Seus es tu dos fo ram fe i tos ini ci al men te no Gru po
Esco lar Ber nar do Mon te i ro, em Belo Ho ri zon te.
Ingres sou no Se mi ná rio Nos sa Se nho ra da Boa Mor -
te de Ma ri a na, nas pro xi mi da des da ca pi tal mi ne i ra,
para cur sar o gi ná sio e o co lé gio. Estu dou fi lo so fia no
Se mi ná rio Co ra ção Eu ca rís ti co de Belo Ho ri zon te.
Nes te mes mo Ate neu Ecle siás ti co for mou-se em Te o-
lo gia. A Orde na ção Pres bi te ral foi con fe ri da pe las
mãos de Dom Antô nio dos San tos Ca bral, em 22 de
se tem bro de 1929, em Belo Ho ri zon te. Como pa dre
exer ceu os se guin tes mi nis té ri os: Pro fes sor do Se mi-
ná rio Co ra ção Eu ca rís ti co de Belo Ho ri zon te; Pá ro co
da Pa ró quia de São José do Ca la fa te, na mes ma ca -
pi tal mi ne i ra; Di re tor Espi ri tu al do Se mi ná rio Co ra ção
Eu ca rís ti co e, pos te ri or men te, Re i tor da mes ma Casa 
de For ma ção. Entre tan to, a fun ção ecle siás ti ca que
mais de mons trou a com pe tên cia in te lec tu al de Dom
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Ale xan dre foi a de Assis ten te da Ação Ca tó li ca de
Belo Ho ri zon te.

Sr. Pre si den te, com ape nas 33 anos, Mon se-
nhor Ale xan dre foi no me a do Bis po da Di o ce se de
Ube ra ba, no Triân gu lo Mi ne i ro, em 5 de agos to de
1939. So le ne men te con sa gra do em 30 de ou tu bro do
mes mo ano, ato con tí nuo to mou pos se como quar to
Bis po Di o ce sa no de Ube ra ba.

No seu pas to re io como Bis po Di o ce sa no de
Ube ra ba foi inex ce dí vel em zelo apos tó li co e em edi fi-
ca ção da co mu ni da de de fiéis. Afi nal, em tem pos em
que mu i tos se au to de no mi nam Bis pos de vá ri as se i-
tas – sem mes mo te rem re ce bi do a or de na ção pres bi-
te ral e a con sa gra ção epis co pal, que na San ta Igre ja
Ca tó li ca é fe i ta de ge ra ção em ge ra ção, pela su ces-
são apos tó li ca, re to man do aos Após to los Pe dro e Pa -
u lo, úni ca Igre ja cons ti tu í da por Nos so Se nhor Je sus
Cris to ao afir mar que “Tu és Pe dro e so bre esta Pe -
dra edi fi ca rei a mi nha Igre ja” –, Dom Ale xan dre foi
con si de ra do, des de jo vem, o Bis po Inte lec tu al, o Bis -
po Ora dor, o Bis po Ca te quis ta, o Bis po Jor na lis ta, o
Bis po Aca dê mi co.

Sr. Pre si den te, das cin co vir tu des enu me ra das
da per so na li da de de Dom Ale xan dre Gon çal ves do
Ama ral, se ria im pe ri o so co me çar ana li san do a sua
veia de in te lec tu a li da de. Ho mem de es tu do con ti nu a-
do, di a ri a men te, de po is de suas obri ga ções pas to ra is
e ad mi nis tra ti vas, pas sa va ho ras a fio, den tro de seu
ga bi ne te no Pa lá cio São Luís, re to man do os clás si cos
da fi lo so fia, da te o lo gia, es pe ci al men te da mo ral ca tó-
li ca e da bi oé ti ca, pre pa ran do-se, as sim, para que, no
co nhe ci men to das mais ele va das ma té ri as do pen sa-
men to hu ma no, fos se en ca mi nhan do seu tra ba lho em 
be ne fí cio de es cla re cer o povo de Deus das he re si as
que gras sa vam aqui e aco lá no Triân gu lo Mi ne i ro, dis -
si pan do o erro e anun ci an do a úni ca ver da de que re -
si de em Je sus Cris to.

Nes se sen ti do, o Bis po Ora dor, que foi Dom Ale -
xan dre, foi a mar ca re gis tra da de uma ação pas to ral
que en can ta va to dos aque les que acor ri am ao en con-
tro de seu Bis po Di o ce sa no que, do púl pi to ou da tri -
bu na, era con si de ra do um novo João Cri sós to mo, ou
mes mo um San to Tho mas, ou, ain da, um San to
Agos ti nho, pela agi li da de de pen sa men to, pela cla re-
za da ex po si ção das idéi as e, aci ma de tudo, pelo
con ven ci men to fá cil que sua ora tó ria fas ci na va a to-
dos quan tos ti nham o pri vi lé gio de ou vir o ma i or de to -
dos os ora do res que pas sa ram pe las ter ras do Triân -
gu lo, nas pa la vras de Mon se nhor Ju ve nal Ardu i ni, pa -
dre de seu Pres bi té rio.

Como Bis po Ca te quis ta, Dom Ale xan dre per cor-
reu por mais de 40 anos, tem po de seu ofí cio de Bis po

e Arce bis po de Ube ra ba, a imen sa re gião de sua
Arqui di o ce se, que cor res pon dia na que le tem po às ci -
da des de Ube ra ba, Uber lân dia, Pa tos de Mi nas e Itu i-
u ta ba, com to das as suas ci da des ao en tor no. A ca va-
lo, a pé, de trem ou de au to mó vel, lá es ta va Dom Ale -
xan dre, im pe ca vel men te ves ti do com a sua ves te ta -
lar, o seu so li déu, o seu anel de Pas tor e a sua cruz
pas to ral, anun ci an do a pa la vra de Deus, dis tri bu in do
os sa cra men tos, em pre en den do as vi si tas pas to ra is,
ad mi nis tran do a Cris ma, eri gin do pa ró qui as, cri an do
Di o ce ses, vi si tan do vi la re jos, pro fe rin do con fe rên ci-
as, em ati vi da des mul ti for mes que bem de mons tram
que, de to das as suas qua li da des, a que mais se des -
ta cou pe ran te o povo do Triân gu lo Mi ne i ro foi o seu
ape ga do cu nho de ca te quis ta e de ga rim pe i ro das
ver da des evan gé li cas.

Dom Ale xan dre foi um gran de jor na lis ta. Fun dou
e man te ve por qua ren ta anos o jor nal in ti tu la do Cor-
re io Ca tó li co de Ube ra ba, onde pu bli ca va seus ar ti-
gos, suas di re tri zes pas to ra is e suas car tas pas to ra is.
Um pou co po le mis ta, man te ve de ba tes con tra to dos
aque les que es ta vam plan tan do idéi as er rô ne as no
ima gi ná rio co le ti vo. No ta bi li zou-se por man ter no in te-
ri or um diá rio ca tó li co de pro por ções na ci o na is, ten do
em vis ta que os ar ti gos pu bli ca dos pelo Arce bis po de
Ube ra ba eram mo ti vo de de ba tes na gran de im pren sa
dos cen tros ca pi ta is, bem como nes te Par la men to.

Por fim, o aca dê mi co Dom Ale xan dre Gon çal ves
do Ama ral era mem bro fun da dor da Aca de mia Efe ti va
de Le tras do Triân gu lo Mi ne i ro. Ube ra ba é um cen tro
cul tu ral de pri me i ra en ver ga du ra. Seu Arce bis po foi o
ma i or in te lec tu al da que las pa ra gens. A tí tu lo de co-
nhe ci men to, es cre veu dois li vros em ble má ti cos: Me-
nor Aban do na do e Vín cu lo Indis so lú vel! Dig no de
nota foi a Ora ção Fú ne bre fe i ta por Dom Ale xan dre no 
se pul ta men to de ou tro gran de mi ne i ro, que foi o Car -
de al Car los Car me lo de Vas con ce los Mot ta, Arce bis-
po de Apa re ci da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em Mi nas
Ge ra is há um gran de se ma ná rio ca tó li co in ti tu la do O
Lu ta dor. O seu re da tor, o aca dê mi co Pa dre Pa cho al
Ran gel, as sim se ex pres sou so bre Dom Ale xan dre:

Foi um dos Bis pos mais res pe i ta dos e
atu an tes do pré-con cí lio. Deu um apo io im por-
tan te, mais que isso, fun da men tal, ao apos to la-
do dos le i gos na Ação Ca tó li ca, num mo men to
de va lo ri za ção no tá vel do la i ca to. Impul si o nou
o com ba ti do Mo vi men to Li túr gi co, que vi nha
pre pa rar a re for ma li túr gi ca le va da a efe i to pelo 
fu tu ro Con cí lio Va ti ca no II, mas que na era
bem vis to pe los pa dres e le i gos mais tra di ci o-
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na lis tas. Po lê mi co, mas es cla re ci do, in te li gen-
tís si mo, de uma me mó ria pro di gi o sa, ti nha só li-
da for ma ção te o ló gi ca, “es pe ci al men te ba se a-
da” em San to To más de Aqui no, cuja Suma
Te o ló gi ca cor ria a fama que ele sa bia de cor e
sal te a do.”

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Pois 
não, Se na dor Hé lio Cos ta, ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – No bre Se na-
dor Ael ton Fre i tas, é uma hon ra cum pri men tá-lo por
esta ho me na gem que pres ta a Dom Ale xan dre Gon -
çal ves do Ama ral, pri me i ro Arce bis po da nos sa Ube -
ra ba. Eu, como ci da dão-ho no rá rio de Uber lân dia,
ami go de Ube ra ba e tri an gu li no de co ra ção, não po -
de ria de i xar de ma ni fes tar o meu apre ço a V. Exª por
esta ini ci a ti va, prin ci pal men te por que es tão aqui co -
nos co, ou vin do as suas pa la vras, Dom Alo í sio Ro que,
Arce bis po de Ube ra ba, e Dom João Bos co, de Pa tos
de Mi nas. Para nós é mu i to hon ro so, no Se na do da
Re pú bli ca, lem brar mos, nes te mo men to, a me mó ria
des se ci da dão exem plar, des se pas tor de al mas, que
teve a sua vida in te i ra de di ca da à ca u sa pas to ral, ser -
vin do a Deus e ao Bra sil, como bem dis se V. Exª. Pela
sua de di ca ção aos mais ne ces si ta dos, as suas par ti-
ci pa ções no dia-a-dia de to dos aque les que ti nham
pro ble mas, prin ci pal men te os ca ren tes, faço mi nhas
tam bém as pa la vras do nos so Mi nis tro Ander son
Ada u to, dos Trans por tes, com quem ago ra há pou co
fa la va ao te le fo ne. Sa ben do da ho me na gem que V.
Exª pres ta a Dom Ale xan dre Gon çal ves do Ama ral, S.
Exª pe diu-me que lhe trans mi tis se con gra tu la ções
pela sua ini ci a ti va. Ao mes mo tem po, ho me na ge io o
ilus tre jor na lis ta que foi Dom Ale xan dre Gon çal ves do
Ama ral, que man te ve du ran te tan tos anos, con for me
dis se V. Exª, Se na dor Ael ton Fre i tas, o Cor re io Ca tó-
li co de Ube ra ba, mos tran do a ori en ta ção da Igre ja
Ca tó li ca nas suas li nhas, na sua pena ca paz, com pe-
ten te e ilus tra da. Por isso, meus pa ra béns a V. Exª
pela jus ta ho me na gem que pres ta a um mi ne i ro tão
des ta ca do, que tan to fez por Ube ra ba, pelo Triân gu lo,
por Mi nas e pelo Bra sil! Mu i to obri ga do a V. Exª pelo
apar te.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer, Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Em
meu nome e em nome do meu Esta do, as so cio-me a
V. Exª em re la ção ao que dis se em seu pro nun ci a-
men to e lem bro que Mi nas Ge ra is, além de toda sua
união ao nos so Esta do, le gou ao povo ba i a no o Car -
de al Lu cas Mo re i ra Ne ves, or de na do em 1950 na
Fran ça pela im po si ção das mãos de Dom Ale xan dre
Gon çal ves do Ama ral. Dom Lu cas foi re al men te uma
fi gu ra ex tra or di ná ria na Ba hia. Que a vo ca ção da Igre -
ja de co la bo rar com a edi fi ca ção de um Bra sil me nos
ex clu den te, mais jus to, pas se pela va lo ri za ção de
gran des no mes, como os de Dom Ale xan dre e Dom
Lu cas Mo re i ra Ne ves.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do, no bre Se na dor.

Esse era Dom Ale xan dre, que, a 14 de abril de
1962, tem po em que era Nún cio Apos tó li co no Bra sil
Dom Arman do Lom bar di, foi pro mo vi do de Bis po de
Ube ra ba para pri me i ro Arce bis po Me tro po li ta no de
Ube ra ba, com a cri a ção das di o ce ses de Pa tos de Mi -
nas, a 5 de abril de 1955, e de Uber lân dia, a 22 de ju -
lho de 1961. Foi o mes mo Dom Ale xan dre quem pre -
pa rou a cri a ção da Di o ce se de Itu i u ta ba em 16 de ou -
tu bro de 1982, ins ta la da em 21 de abril de 1983, com
a sa gra ção e pos se de seu pri me i ro Bis po, Dom Alo í-
sio Ro que Opper mann, su ces sor e hoje ter ce i ro Arce -
bis po Me tro po li ta no da nos sa que ri da Ube ra ba, que
nos hon ra com a sua pre sen ça, o seu ca ris ma e a sua
di nâ mi ca pas to ral, em sin to nia com as di re tri zes da
ação evan ge li za do ra do nos so Bra sil, fa zen do de
Ube ra ba um ce le i ro de vo ca ções. Dom Ale xan dre re -
nun ci ou ao ofí cio de Arce bis po Me tro po li ta no de Ube -
ra ba em 14 de ju lho de 1978, re ti ran do-se para o si -
lên cio da Re si dên cia Epis co pal, si tu a da na Rua Epis -
co pal, onde es ta va sem pre dis po ní vel para tan tos
quan tos o pro cu ra vam para be ber dele a ri que za de
seu mi nis té rio pres bi te ri al e epis co pal.

Dom Ale xan dre, Sr. Pre si den te, fa le ceu em 5 de
fe ve re i ro de 2002, há pou co mais de um ano, e es pe ra
a res sur re i ção fi nal se pul ta do na crip ta do pres bi té rio
da Ca te dral Me tro po li ta na do Sa gra do Co ra ção de
Je sus.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Dom Ale -
xan dre foi, nas pa la vras de Dom João Bos co Oli ver de 
Fa ria, Bis po de Pa tos de Mi nas, que aqui nos hon ra
mu i to com sua pre sen ça, o res pe i ta do teó lo go, o bra -
vo pas tor, o po le mis ta te mi do, o sa cer do te reto e co ra-
jo so, o de fen sor de seus pa dres, o ora dor e pre ga dor
de re ti ros es pi ri tu a is, o Bis po que deu ao mo vi men to
li túr gi co e à pre sen ça dos le i gos na San ta Igre ja Ca tó-
li ca ro bus ta co ber tu ra te o ló gi ca. Ago ra, Dom Ale xan-
dre está jun to de Deus.
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Como Se na dor de Mi nas Ge ra is, a fi lha pre di le-
ta da San ta Igre ja Ca tó li ca no Bra sil, re ve ren cio nes te
mo men to, para que seja per pe tu a da para toda a his -
tó ria dos Ana is des ta Câ ma ra Alta, a me mó ria do ma i-
or de to dos os bis pos mi ne i ros: DOM ALEXANDRE
GONÇALVES DO AMARAL – o pa dre reto e o Bis po
san to, que é pa ra dig ma para uma Igre ja que ba lan ça
con tra toda a es pe ran ça hu ma na e com ba te to dos
aque les que fa zem da re li gião uma loja de ven da do
mer ca do da fé, pois a Igre ja Ca tó li ca é a cer te za e a
hon ra das ma i o res tra di ções mi ne i ras.

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 à no bre Se na do ra Ide li Sal -
vat ti, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do de
San ta Ca ta ri na.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158 do Re gi-
men to Inter no.

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, a du pli ca-
ção da BR-101 no tre cho en tre Flo ri a nó po lis e Osó rio,
San ta Ca ta ri na/Rio Gran de do Sul, é uma obra da
ma i or re le vân cia, não só pe los as pec tos eco nô mi cos,
mas prin ci pal men te pela ques tão das vi das. Inú me-
ros, in con tá ve is aci den tes ocor rem sis te ma ti ca men te
na que la ro do via, ti ran do vi das e mu ti lan do mi lha res
de pes so as ao lon go dos úl ti mos anos.

Ontem, o Mi nis tro dos Trans por tes, Dr. Ander -
son Ada u to, lan çou nota ofi ci al pe din do mais 60 dias
de pra zo para con clu ir as ne go ci a ções que ob je ti vam
o fi nan ci a men to da obra, ten do em vis ta que o ban co
ja po nês JBIC, Ja pan Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti-
on, re ti rou-se, não ten do mais in ten ções de fi nan-
ciá-la. Todo o fi nan ci a men to de ve rá ser fe i to, fun da-
men tal men te, com o BID.

A nota ofi ci al do Mi nis tro Ander son Ada u to pro -
vo cou gran de re vol ta em nos so Esta do, por que o pra -
zo de 90 dias pe di do an te ri or men te en cer rou-se no
dia 31 de mar ço sem a apre sen ta ção de uma so lu ção
efe ti va para a li ci ta ção da obra e a re a li za ção o em -
pre en di men to. E, quan do o Mi nis tro pe diu mais 60
dias, nós, em San ta Ca ta ri na, que es ta mos aguar-
dan do essa obra há oito anos, não po de ría mos re a gir
de for ma di fe ren te. Há mu i ta in dig na ção; as ca pas dos 
jor na is do nos so Esta do hoje es tam pam ma ni fes ta-
ções de to das as or dens, le gí ti mas e jus tas, em ra zão
do novo pra zo pe di do pelo Mi nis tro.

Não pos so, en tre tan to, de i xar de me re por tar à
his te ria, jun to à re cla ma ção cor re ta e jus ti fi ca da de

par ce la sig ni fi ca ti va da po pu la ção, de al gu mas per so-
na li da des, de al gu mas fi gu ras po lí ti cas com re la ção a
esse pra zo – mais 60 dias: “Tra i ção, fo mos mais uma
vez en ga na dos”, e daí para fren te. A du pli ca ção da
BR-101 foi pro mes sa de cam pa nha do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so em 1994 – há qua se
nove anos – e, ao lon go de todo esse tem po, a obra
não foi con clu í da. Fi ca ram oito anos no go ver no e não 
a con clu í ram; foi fe i ta a du pli ca ção do tre cho nor te,
com mu i tos pro ble mas, e eu mes ma fui ví ti ma de aci -
den te em de cor rên cia da du pli ca ção mal fe i ta.

E o pior: além de não te rem cum pri do a pro mes-
sa, de i xa ram uma he ran ça com so lu ção di fi cí li ma,
sen do inad mis sí vel a his te ria com que de ter mi na das
per so na li da des es tão fa zen do essa co bran ça. No ano 
pas sa do, em ple no pe río do ele i to ral, foi lan ça do o edi -
tal in ter na ci o nal da du pli ca ção da obra, mas seu fi-
nan ci a men to, fun da men tal men te, deve ser ob ti do de
or ga nis mos in ter na ci o na is. E não as si na ram o con tra-
to! Esta mos no mo men to de aber tu ra das pro pos tas,
e está sus pen sa a con ti nu i da de do edi tal por que o
con tra to de fi nan ci a men to não foi as si na do no ano
pas sa do. É inad mis sí vel al guém lan çar um edi tal sem
ga ran tia de fi nan ci a men to!

Esse aba ca xi nos foi le ga do pelo go ver no an te-
ri or. Ago ra, per so na li da des que in te gra vam aque le
mes mo go ver no es tão his té ri cas, a bra dar que te nha-
mos a so lu ção; que mais 60 dias é um pra zo ini ma gi-
ná vel, é in sus ten tá vel, uma tra i ção. Então, ve nho à tri -
bu na para di zer que de ter mi na das fi gu ras têm de per -
ma ne cer ca la das, a não ser que que i ram fa zer au to-
crí ti ca a res pe i to do que não re a li za ram em oito anos
e da he ran ça de di fí cil so lu ção e equa ci o na men to que 
foi de i xa da ao Go ver no Lula.

Crí ti cas à po si ção do Mi nis tro, à si tu a ção cri a da
com a sua nota ofi ci al até eu que ro fa zer, e vou ter
opor tu ni da de na pró xi ma ter ça-fe i ra, em re u nião com
o Mi nis té rio e o Fó rum Par la men tar Ca ta ri nen se. O
Mi nis tro não pre ci sa ria ter de i xa do es go tar os no ven-
ta dias pe di dos. S. Exª po de ria ter con vo ca do a co mis-
são re pre sen ta ti va de San ta Ca ta ri na e do Rio Gran -
de do Sul para nos co lo car a par da si tu a ção. Estou
con ven ci da de que a atu al si tu a ção de guer ra tem
pre ju di ca do as ne go ci a ções com or ga nis mos in ter na-
ci o na is, como o BID. O Mi nis tro po de ria ter tra ta do de
for ma aber ta esse as sun to para que os po de res Le -
gis la ti vo e Exe cu ti vo pu des sem so mar es for ços para
vi a bi li zar so lu ções.

Faço esse re gis tro até por que o Mi nis tro teve a
in fe li ci da de de, além de de i xar es go tar o pra zo que
ha via pe di do, so li ci tar a ex ten são do mes mo por mais
ses sen ta dias exa ta men te no dia 1º de abril. Olhem
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que dia in fe liz para pe dir mais ses sen ta dias! O ele -
men to do 1º de abril, do dia da men ti ra, aca bou sen do
mais um in gre di en te para ani mar a his te ria de al gu-
mas per so na li da des. Essa é a crí ti ca que faço em re -
la ção à for ma como o Mi nis tro con du ziu a ques tão.

Con tu do, quem du ran te oito anos fi cou no go-
ver no e não con se guiu du pli car a es tra da e quem fez
edi tal in ter na ci o nal sem as si na tu ra de con tra to de fi -
nan ci a men to tem mais é que fi car ca la do; deve, no
má xi mo, ar re ga çar as man gas para en con trar, jun ta-
men te co nos co, uma so lu ção para esse gra ve pro ble-
ma em vez de ter ata ques his té ri cos in de vi dos e in jus-
ti fi ca dos por ca u sa de um pe di do de ex ten são de pra -
zo de ses sen ta dias – pe di do fe i to em uma si tu a ção
in ter na ci o nal em que exis tem mu i tas di fi cul da des
para a ob ten ção de fi nan ci a men tos in ter na ci o na is.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat ti,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para uma co mu-
ni ca ção ina diá vel.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. 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, hoje pela ma -
nhã par ti ci pei de uma re u nião com par la men ta res
que com põem o nú cleo agrá rio da ban ca da do Par ti-
do dos Tra ba lha do res. O ob je to de nos sos de ba tes foi
a Me di da Pro vi só ria n° 113, que diz res pe i to à soja
trans gê ni ca.

Na dé ca da de 1970, as sis ti mos a um de ba te a
res pe i to do bebê de pro ve ta. Em se gui da, pas sa mos
pelo de ba te so bre a clo na gem e, ago ra, es ta mos vi -
ven do o pro ble ma dos trans gê ni cos. Sr. Pre si den te,
pa re ce-nos que a co mu ni da de ci en tí fi ca vive ten tan-
do tes tar o seu grau de in te li gên cia e que, em mu i tos
mo men tos, o de ba te ci en tí fi co de i xa em dú vi das
quan to ao apro ve i ta men to hu ma no ime di a to de mu i-
tos ex pe ri men tos.

A soja trans gê ni ca nos traz qua tro gran des pro -
ble mas. O pri me i ro de les é o téc ni co-ci en tí fi co: pes-
qui sar para quê, para pro var o quê e para quem. Pes -
qui sa do res afir mam que pos su em pro vas de que a
soja trans gê ni ca se pres ta ao con su mo hu ma no. No
en tan to, há ou tra cor ren te de pes qui sa do res que dis -
cor da des se pon to de vis ta e diz tam bém ter pro vas

que sus ten tam esse po si ci o na men to. Está pos to, por-
tan to, um pro ble ma ci en tí fi co.

O se gun do pro ble ma é eco nô mi co. Não sa be-
mos quem plan tou essa soja, quan to plan tou e onde
plan tou – é sa bi do que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
que o go ver no como um todo des co nhe ce es sas in -
for ma ções. Não sa be mos até onde a em pre sa Mon -
san to dis se mi nou es sas se men tes ge ne ti ca men te
mo di fi ca das.

Esta mos di an te tam bém de um pro ble ma ad mi-
nis tra ti vo: o pro ble ma de sa ber como con tro lar essa
pes qui sa, a pro du ção e o con su mo. Não sa be mos até
onde essa soja foi co lo ca da, na pra te le i ra de quem e
o que a po pu la ção bra si le i ra está co men do.

Te mos ain da pro ble mas po lí ti cos: te mos que de -
fi nir se de ve mos aten der os in te res ses da pes qui sa,
os in te res ses da pro du ção de agro tó xi cos, os in te res-
ses dos pro du to res ou, por úl ti mo, os in te res ses po lí ti-
co-par ti dá ri os.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, esse nú cleo agrá -
rio apre sen ta três pro pos tas de emen da à me di da
pro vi só ria. A pri me i ra emen da tra ta do art. 1º do § 3º e
diz:

§ 3º O Po der Exe cu ti vo po de rá ado tar
me di das de es tí mu lo à ex por ta ção da sa fra
de soja trans gê ni ca de 2003, fi can do ve ta da
a des ti na ção des se pro du to para o mer ca do
do més ti co.

A se gun da pro pos ta de emen da pre ten de in-
clu ir um § 2º ao art. 4º da me di da pro vi só ria, que
pas sa ria a ter a se guin te re da ção:

Art. 4º ....................................................
§ 2º Os pro du to res de que tra ta este

ar ti go te rão pre fe rên cia na con tra ta ção de fi -
nan ci a men to de cus te io da sa fra de soja
2003/2004, jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ope ra do ras do sis te ma na ci o nal de cré di to
ru ral, e fa rão jus a bô nus de adim plên cia a
ser fi xa do pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal, sem pre ju í zo das van ta gens já pre vis tas
quan do se tra tar de ope ra ções sob o am pa-
ro do Pro naf.

Como ter ce i ra pro pos ta de al te ra ção, su ge-
re-se a se guin te re da ção para o art. 6º:

Art. 6º É ve da do às ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras ope ra do ras do sis te ma na ci o nal de
cré di to ru ral apli car re cur sos no fi nan ci a-
men to da pro du ção e plan tio de va ri e da des
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de soja ob ti das em de sa cor do com a le gis la-
ção em vi gor.

É ur gen te que o go ver no tome co nhe ci men to da
ex ten são da área plan ta da, de qua is os pro du to res
que plan ta ram e de qual é a ori gem da soja trans gê ni-
ca. A par tir daí, de ve rá to mar uma po si ção enér gi ca
para re a fir mar o que a pró pria me di da pro vi só ria já
traz: a pro i bi ção le gal da uti li za ção de soja trans gê ni-
ca e de ou tros pro du tos mo di fi ca dos ge ne ti ca men te
em nos so ter ri tó rio.

É pre ci so que a na ção pre mie aque las pes so as
que não fi ze ram essa plan ta ção. O Esta do deve pre -
mi ar es sas pes so as para que elas con ti nu em plan tan-
do soja or gâ ni ca e, as sim, te nha aces so aos mer ca-
dos in ter na ci o na is que exi gem pro du tos jus tos, pro-
du tos lim pos.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que dê
como lido o re la tó rio da co mis são téc ni ca com ple-
men tar a es sas in for ma ções.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ASSESSORIA TÉCNICA DA LIDERANÇA
DA BANCADA DO PT NA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Li be ra ção da Co mer ci a li za ção
da Soja RR em 2003
(MP nº 113, de 2003)

Nota Téc ni ca

Res pon sá ve is: Ger son Te i xe i ra1

e Ti tan de Lima

Bra sí lia, 1º de abril de 2003

1. Intro du ção

No dia 27 de mar ço de 2003, o DOU pu bli cou a
Me di da Pro vi só ria nº 113, de 2003, que “Esta be le ce
nor mas para a co mer ci a li za ção da pro du ção de soja
da sa fra de 2003 e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Tra ta-se da res pos ta ofe re ci da pelo Po der Exe cu-
ti vo para con tor nar po li ti ca men te o qua dro de de so be-
diên cia ci vil ins ta la do prin ci pal men te no es ta do do Rio
Gran de do Sul onde mu i tos agri cul to res, ig no ran do de -
ci são da jus ti ça fe de ral, pas sa ram a dis se mi nar, nos úl ti-
mos anos, o plan tio de soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da.

1Asses so res Téc ni cos da Li de ran ça da Ban ca da do PT na CD

De um lado, a MP su ge re a sus pen são tem po rá-
ria da le gis la ção que re gu la os or ga nis mos ge ne ti ca-
men te mo di fi ca dos no Bra sil. Isto, com o pro pó si to de
sus pen der a efi cá cia da re fe ri da sen ten ça ju di ci al –
que, na prá ti ca, vem im pe din do a li be ra ção dos trans -
gê ni cos no Bra sil – para, nas cir cuns tân ci as es ta be le-
ci das, dar am pa ro ins ti tu ci o nal à men ci o na da ati tu de
in fra to ra co le ti va de agri cul to res que plan ta ram a soja
RR na sa fra 2002/2003.

De ou tra par te, o ins tru men to es ta be le ce im por-
tan tes res tri ções para a con ti nu i da de des sa prá ti ca
de li tu o sa a par tir da sa fra 2003/2004.

Alguns te mem, e mu i tos al me jam, que a ex cep-
ci o na li da de fi xa da pela MP para a co mer ci a li za ção da 
soja trans gê ni ca, em 2003, pro je te um ce ná rio ine xo-
rá vel de li be ra ção de fi ni ti va dos trans gê ni cos no país.
Des sa for ma, esse ins tru men to con sa gra ria a es tra té-
gia exi to sa do “fato con su ma do”que a im pôs, le va da a 
cabo pe los ati vis tas da li be ra ção in con di ci o nal des-
sas tec no lo gi as no Bra sil ten do a fren te, afo ra o lobby
di re to da in dús tria quí mi ca/bi o tec no lo gi as, os seus
adep tos no se tor pú bli co, na co mu ni da de ci en tí fi ca,
na mí dia e, em par ti cu lar, os seus ali a dos na es fe ra da 
re pre sen ta ção po lí ti ca da agri cul tu ra pa tro nal.

As con si de ra ções po lí ti cas e de mé ri to so bre a
MP de sen vol vi das nes te tex to não ho mo lo gam esse
di ag nós ti co fa ta lis ta, o qual, lin da con tri bu in do para a
sa cra men ta ção da po lí ti ca do “fato con su ma do” per -
se gui da pe los de fen so res dog má ti cos dos trans gê ni-
cos.

De cer to, o tex to da MP apre sen ta al guns flan -
cos, em par te ex pli cá ve is pelo con tex to po lí ti co que a
mo ti vou, mas que são re la ti va men te com pen sa dos
pe los as pec tos po si ti vos do seu tex to que pro cu ram
so bre por o in te res se pú bli co aos in te res ses eco nô mi-
cos par ti cu la res.

Em sín te se, a MP de ter mi na:

A – Para a Co mer ci a li za ção da Sa fra 2003

° Para o pe río do que se es ten de da data da
sua pu bli ca ção, até 31 de Ja ne i ro de 2004 e, para o
caso es pe cí fi co da co mer ci a li za ção da soja 2003, a
MP de ter mi na:

(i) a mo ra tó ria para a Lei de Bi os se gu-
ran ça (Lei nº 8.974/95);

(ii) a imu ni da de às com pe tên cia da
CTNBio (MP nº 2.191/01);

(iii) a sus pen são das res pec ti vas atri-
bu i ções so bre a ma té ria, do MAPA, do Mi-
nis té rio do Meio Ambi en te, e do Mi nis té rio
da Sa ú de (MP nº 2.191/01);
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(iv) a pro i bi ção da co mer ci a li za ção da
soja como se men te;

(v) a in ci ne ra ção dos es to que re ma-
nes cen tes de soja ge ne ti ca men te mo di fi ca-
da após 31-1-2004;

(vi) a obri ga to ri e da de da ro tu la gem da
soja e dos seus de ri va dos in for man do a sua 
ori gem e a pos si bi li da de da pre sen ça de or -
ga nis mo ge ne ti ca men te mo di fi ca do, em
qual quer ní vel. O des cum pri men to des se
man da men to im pli ca rá em mul tas a par tir
de 16.110,80 UFIR, con for me de fi ni ção da
CTNBio (art. 12 da Lei nº 8.974, de 1995.)

°Estão imu nes às de ter mi na ções cons tan tes
dos itens (iv), (v), e (vi), aci ma:

(i) a soja com a de vi da cer ti fi ca ção
apre sen ta da pelo pro du tor ou for ne ce dor,
com pro van do tra tar-se de pro du to sem a
pre sen ça de or ga nis mo ge ne ti cam ente mo -
di fi ca do;

(ii) a soja pro du zi da em re giões in clu í-
das em pro vá vel Por ta ria do MAPA in di can-
do as áre as do país nas qua is não se cons -
ta tou a pre sen ça de soja ge ne ti ca men te mo -
di fi ca da.

• Os pro du to res ou for ne ce do res de ve rão di ri-
gir-se às en ti da des a se rem cre den ci a das pelo
MAPA, para a even tu al ob ten ção da cer ti fi ca ção
ates tan do que a sua soja não é ge ne ti ca men te mo -
di fi ca do, de ven do essa cer ti fi ca ção cons tar da ro tu-
la gem an tes men ci o na da.

• A MP su ge re ao go ver no a ado ção de me di das
de es tí mu lo à ex por ta ção de par te da soja ob ti da na
sa fra em con si de ra ção, que ori gi nal men te se ria des ti-
na da ao mer ca do in ter no, in clu in do-se a pos si bi li da de
de re ver são, para o mer ca do ex ter no, do vo lu me do
pro du to pre vis to em ins tru men tos de pro mes sa de
com pra e ven da, para o mer ca do do més ti co, fir ma dos
até a data da pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria.

• Afo ra ou tras pe na li da des ci vis, pe na is e ad mi-
nis tra ti vas, os in fra to res da MP será mul ta do pelo
MAPA em va lor a par tir de R$16.110,00

B – Para o Plan tio da Soja a par tir da Pró xi ma
Sa fra:

• a Lei nº 8.974/95 vol ta rá a ter efi cá cia “ri go ro-
sa”, bem como os de ma is ins tru men tos le ga is per ti-
nen tes.

• os ban cos ofi ci a is não fi nan ci a rão a pro du ção
de soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da, e o pro du tor ou

for ne ce dor que pro du zir ou co mer ci a li zar soja em de -
sa cor do com a MP:

(i) não terá aces so a em prés ti mos e fi -
nan ci a men to de ins ti tu i ções ofi ci a is de cré-
di to;

(ii) não terá aces so a be ne fí ci os fis ca is
ou cre di tí ci os;

(iii) não será ad mi ti do em pro gra mas
de re pac tu a ção ou par ce la men to de dí vi das
re la ti vas a tri bu tos e con tri bu i ções ins ti tu í-
dos pelo Go ver no Fe de ral.

2.  As Re per cus sões da MP

De iní cio, cum pre as si na lar que há con tro vér si-
as ju rí di cas acer ca da efi cá cia da MP, que pro cu ra dri -
blar uma sen ten ça em vi gor da Jus ti ça Fe de ral que, a
ri gor, pro í be o plan tio, o co mér cio e o con su mo de ali -
men tos trans gê ni cos no Bra sil, pela sus pen são tem -
po rá ria dos efe i tos da le gis la ção ob je to da sen ten ça
(Lei nº 8.974/95).

Alguns che gam mes mo a in ter pre tar o caso
como ato que fere a au to no mia do Po der Ju di ciá rio.
Como nos fal ta ha bi li ta ção para a aná li se dos con tor-
nos de ju ri di ci da de da MP não ou sa re mos omi tir ju í zo
a esse res pe i to.

No pla no po lí ti co, a MP in ci de em tema sob ele -
va do cli ma de ten são, o que se con fir mou com as for -
tes crí ti cas en de re ça das ao go ver no por qua se to dos
os se to res com in te res se ou que de ba tem a ma té ria.

Mes mo no in te ri or da ban ca do PT na CD, a MP
ca u sou ní vel ra zoá vel de co mo ção a exem plo das re -
per cus sões ne ga ti vas en tre mem bros do Nú cleo
Agrá rio que des de 1996 tra vam in ten sa luta em prol
da afir ma ção do di re i to da po pu la ção pela pre ca u ção
con tra os ali men tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos, ain -
da ca ren tes de es tu dos ci en tí fi cos con clu si vos so bre
os seus re a is im pac tos no meio am bi en te e na sa ú de
hu ma na.

A pro pó si to, 20 De pu ta dos e Se na do res per ten-
cen tes ao Nú cleo Agrá rio di vul ga ram, re cen te men te,
nota pú bli ca na qual con de nam o go ver no FHC e de -
ma is res pon sá ve is pela si tu a ção de ile ga li da de na so -
ji cul tu ra ga ú cha, re i vin di can do do go ver no Lula me di-
das para o es co a men to da atu al pro du ção de soja
trans gê ni ca, ex clu si va men te para o mer ca do ex ter no.

Den tro do pró prio go ver no, a MP foi mo ti vo de
re a ções ve la das de nun ci an do o dis sen so in ter no so -
bre o tema.

No en tan to, o nú cleo ex plí ci to do am bi en te emo -
ci o na li za do que en vol veu a pu bli ca ção da MP e que
por ra zões di ver sas se uni fi cou nas crí ti cas ao ins tru-
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men to, opõem am bi en ta lis tas e en ti da des de de fe sa
do con su mi do, aos se to res ru ra lis tas mais re a ci o ná ri-
os que con tam com o apo io da ma i or par te da gran de
mí dia na ci o nal.

De uma lado, os am bi en ta lis tas, se to res de de -
fe sa do con su mi dor e seg men tos da es quer da em ge -
ral “bom bar de a ram” a MP, com base em ar gu men tos
que in clu em:

(i) a con de na ção ao pro ces so de ges-
tão da MP, que im pe diu a par ti ci pa ção da
so ci e da de ci vil, e que se quer te ria se pre o-
cu pa do em dar al gu ma trans pa rên cia aos
de ba tes tra va dos no in te ri or do go ver no;

(ii) a in con for mi da de pela au to ri za ção,
para o con su mo hu ma no da soja trans gê ni-
ca no mer ca do do més ti co;

(iii) a acu sa ção de que o go ver no, por
con ta do pon to an te ri or, te ria am pa ra do a
ile ga li da de dos agri cul to res ga ú chos em de -
tri men to da de fe sa da or dem ju rí di ca, dos
in te res ses dos con su mi do res, e da de fe sa
do meio am bi en te.

Do ou tro lado, os ru ra lis tas e de ma is se to res
de fen so res dos trans gê ni cos re a gi ram à MP:

(i) pelo fato de a mes ma res trin gir a li -
be ra ção da soja RR para a co mer ci a li za ção
da sa fra 2003;

(ii) pela exi gên cia da ro tu la gem da soja 
e dos seus sub pro du tos, qual quer que seja
o tra ço de OGM;

(iii) pe las me di das pu ni ti vas aos agri-
cul to res e for ne ce do res que por ven tu ra
pros se gui rem plan tan do/co mer ci a li zan do
soja trans gê ni cas a par tir da pró xi ma sa fra.

3. Aná li se de Mé ri to da MP

Não há dú vi das que o alas tra men to da soja ile -
gal es pe ci al men te no Rio Gran de do Sul, cons ti tu iu
mais uma das pe sa das he ran ças po lí ti cas de i xa das
por FHC para o go ver no Lula.

Com efe i to, os ru ra lis tas ob ti ve ram êxi to na es -
tra té gia de con se guir a fle xi bi li za ção do ce ná rio ins ti-
tu ci o nal para a soja RR, pela via da con sa gra ção do
“fato con su ma do” atra vés da ex pan são do plan tio ile -
gal des se pro du to, fa vo re ci da pela omis são do Mi nis-
té rio da Agri cul tu ra, da CTNBio e da Po lí cia Fe de ral
no go ver no an te ri or.

Inde pen den te da efe ti va pro por ção da área
plan ta da com soja RR no RS que, no rol dos cri mes
pra ti ca dos pe los seus de fen so res, che gou a ser pro -

pa la da como su pe ri or de 90% da área to tal plan ta da
na que le Esta do, o fato é que o go ver no Lula se viu na
con tin gên cia de in ter vir pala vi a bi li zar uma sa í da para 
a co mer ci a li za ção des sa sa fra sob pena de uma cri se
po lí ti ca  de con se qüên ci as im pon de rá ve is.

As Qu es tões Essen ci a is e as
Crí ti cas Pon tu a is Subs tan ti vas

Pen so que as ques tões es sen ci a is que de vem
nor te ar as pre o cu pa ções so bre o tema são as se-
guin tes: os ter mos da fle xi bi li za ção im pos tos pela
MP são ade qua dos para não ca rac te ri zar uma pre-
mi a ção a quem bur lou o or de na men to ju rí di co do
país, e de im pe dir que essa de so be diên cia ci vil se
re pi ta do ra van te?

Antes de re fle tir so bre tais ques tões, con si de ra-
mos que, afo ra os pro ble mas de mé to do e as ame a-
ças po lí ti cas a se guir co men ta das, as úni cas crí ti cas
subs tan ti vas, de mé ri to, à MP, re fe rem se, pri me i ro, à
per mis são dada para a co mer ci a li za ção no mer ca do
in ter no, in clu si ve, para o con su mo hu ma no, da soja
trans gê ni ca em 2003. Em se gun do, os pro ble mas e
cus tos pre vis tos para os pro du to res de soja con ven ci-
o nal lo ca li za dos nas re giões con si de ra das com pre -
sen ça de OGM. No en tan to, nes te caso, a crí ti ca deve
ser re la ti vi za da pois a ne ces si da de de cer ti fi ca ção da
soja con ven ci o nal, por exem plo, re pre sen ta pro ce di-
men to com ple men tar in dis pen sá vel para o con tro le
da co mer ci a li za ção dos trans gê ni cos e uma se gu ran-
ça para o con su mi dor não dis pos to a in ge rir pro du to
adul te ra do ge ne ti ca men te.

No caso do exa ge ro da fle xi bi li za ção via a per -
mis são de co mér cio no mer ca do in ter no e para con -
su mo hu ma no, a de ter mi na ção for ta le ce as cri ti cas
fe i tas par ti cu lar men te pelo IDEC se gun do as qua is,
nes te caso es pe cí fi co, a MP co lo cou os in te res ses co -
mer ci a is de agri cul to res in fra to res aci ma do di re i to de
pre ca u ção da so ci e da de.

Em con tra par ti da, a MP obri ga a ro tu la gem para 
a soja trans gê ni ca e aos seus sub-pro du tos de modo
a su pos ta men te ga ran tir o di re i to de es co lha do con -
su mi dor. No en tan to, mes mo que o ins tru men to le gal
de fi ni ti vo man te nha a ro tu la gem pre vis ta pela MP, su -
põe-se a sua va li da de ape nas na es fe ra das boas in -
ten ções. Isto em fun ção da re co nhe ci da frou xi dão do
sis te ma de fis ca li za ção e con tro le ins ti tu ci o nal no
país, e do ba i xo ní vel de or ga ni za ção da so ci e da de ci -
vil para o exer cí cio ple no dos seus di re i tos de con su-
mi do res e de ci da da nia em ge ral.

Na re a li da de, a exem plo da es tra té gia do ‘fa to
con su ma do’ que ge rou o im pe ra ti vo da edi ção da MP,
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o go ver no, in flu en ci a do pelo po si ci o na men to pú bli co
do MAPA em fa vor dos trans gê ni cos, fin dou ca pi tu lan-
do a ou tra ar ma di lha dos ru ra lis tas.

Esses se to res ale ga vam a in ca pa ci da de de ab -
sor ção, pelo mer ca do ex ter no, do vo lu me to tal da soja 
RR pro du zi da no RS. Mes mo sen do pos sí vel, te ría-
mos um ou tro pro ble ma: o abas te ci men to in ter no do
país se ria com pro me ti do.

Argu men ta ram, tam bém, que o Esta do en fren-
ta ria pro ble mas ope ra ci o na is caso a soja RR fos se in -
te gral men te des ti na da para o mer ca do ex ter no.

De acor do com in for ma ções da Co nab2, a pro -
du ção de soja no Rio Gran de do Sul em 2003, será de 
cer ca de 7,8 mi lhões de to ne la das, das qua is de ve rão
ser ex por ta das 4 mi lhões de to ne la das. Esse vo lu me
pre vis to para ex por ta ção su pe ra a pro du ção es ti ma-
da para a soja RR3, o que tor na fac tí vel a pro pos ta de
ex por tá-la in te gral men te.

So bre os su pos tos im pe di men tos ope ra ci o-
na is para a ex por ta ção des se vo lu me de soja, vale
as si na lar que so men te o por to de Rio Gran de
apre sen ta ca pa ci da de de ex por ta ção de grãos de
até 2 mi lhões de to ne la das/mês. Vale lem brar que
80% das ex por ta ções da soja ga ú cha ocor rem de
Ju nho a Se tem bro.

Ten tan do re fle tir so bre as ‘ques tões es sen ci a is’,
e res sal va dos os pro ble mas aci ma, a aná li se das pos -
si bi li da des de efi cá cia da MP deve le var em con ta as
duas es fe ras do al can ce do ins tru men to: o dis ci pli na-
men to da co mer ci a li za ção da sa fra 2003, e a pro i bi-
ção im pos ta para a soja trans gê ni ca a par tir de 2004.

No en tan to, em am bos os caso, essa ava li a-
ção de fi ni ti va de pen de rá, ob vi a men te, do tex to re-
sul tan te da tra mi ta ção da MP no Con gres so Na ci o-
nal e da ver são fi nal após a san ção do Pre si den te
da Re pú bli ca.

A pro pó si to, a MP de ve rá ser ob je to de dis pu tas
acir ra das na Câ ma ra e no Se na do. De um lado, os ru -
ra lis tas e de ma is seg men tos que atu am pela li be ra-
ção dos trans gê ni cos, a qual quer cus to, atu a rão in-
ten sa men te para re ti rar do tex to da MP a obri ga ção
da ro tu la gem, das pe na li da des e res tri ções pre vis tas
aos pro du to res e for ne ce do res de soja trans gê ni ca,
as sim como ten ta rão am pli ar os ter mos da fle xi bi li za-
ção.

² Car los.ta va res@co nab.gov.br

³ Se gun do Nota dis tri bu í da pela AS-PTA, a Fe co a gro es ti ma que
50% da soja plan ta da no RS te ria sido com se men tes trans gâ ni-
cas. Essa es ti ma ti va se ria mais re a lis ta pois está ba se a da na
quan ti da de de se men tes de soja con ven ci o nal ven di das no es ta do.

De ou tro lado, os seg men tos que pos tu lam a ca -
u te la na li be ra ção des ses pro du tos de ve rão agir para
evi tar a au to ri za ção do con su mo in ter no da soja RR,
para im por ma i or ri gor e res pon sa bi li za ção na fis ca li-
za ção, e para com pen sar os pro du to res de soja con -
ven ci o nal.

Di ría mos que o go ver no terá ofe re ci do um bom
ins tru men to à po pu la ção, caso:

(i)  tra ba lhe po li ti ca men te para a in di-
ca ção de Re la to res para MP com his tó ri as
de com pro mis so efe ti vo com a de fe sa da
su pre ma cia do in te res se pú bli co

(ii) ain da no Con gres so, jo gue todo o
peso po lí ti co jun to à sua base de sus ten ta-
ção para im pe dir mu ti la ções na MP, e para
in clu ir al gu mas mo di fi ca ções do tex to que
cor ri jam os pro ble mas an tes tra ta dos.

Nes te caso, afo ra as al te ra ções pon tu-
a is co men ta das pos te ri or men te, deve-se re-
ver a de ci são de ad mi tir a des ti na ção da
soja trans gê ni ca para o mer ca do in ter no.
Soa con to uma re com pen sa à ile ga li da de, a
fi xa ção de es tí mu los às ex por ta ções de soja 
trans gê ni ca. Enten de mos que a soja RR
deve ser des ti na ao mer ca do ex ter no, mas
sem qual quer ônus fi nan ce i ro para a po pu-
la ção. A par te da pro du ção trans gê ni ca
even tu al men te não ex por ta da de ve ria ser
en qua dra da nos ter mos do §10, do art. 1º,
da MP.

Ade ma is, para com pen sar a exi gên cia
de cer ti fi ca ção da soja con ven ci o nal, e mes -
mo como prê mio para quem se man te ve na
le ga li da de, a MP po de ria, por exem plo, ga-
ran tir a di fe ren ci a ção, para ma i or, dos pre-
ços mí ni mos fi xa dos para o pro du to, com pa-
ra ti va men te ao da soja trans gê ni ca, ou dar
pre fe rên cia no aces so ao cré di to para es ses
agri cul to res.

(iii) im ple men te fis ca li za ção ri go ro sa
para o cum pri men to dos dis po si ti vos da MP,
es pe ci al men te no to can te à se gre ga ção e
ro tu la gem da soja trans gê ni ca e dos pro du-
tos de ri va dos. Essa atri bu i ção é de res pon-
sa bi li da de do MAPA, ca ben do ao go ver no
nau su cum bir mais aos ‘fa tos con su ma dos’,
des ta vez, acer ca da pro pa la da in vi a bi li da de
da se gre ga ção e ro tu la gem da soja RR. A
em pre sa Bun ge, res pon sá vel por 80% das
ex por ta ções de soja do RS jun ta men te com
a ADM e Car gill, já pra ti ca a se gre ga ção do
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pro du to. E, boa par te das co o pe ra ti vas na-
que le Esta do tam bém já pro ce dem des sa
ma ne i ra até por for ça das exi gên ci as do
mer ca do ex ter no. Enfim, cabe ao MAPA, a
ma i or res pon sa bi li da de pelo cum pri men to
da MP cujo tex to aten deu a ma i o ria as re i-
vin di ca ções do ti tu lar da que la pas ta.

Além des sas ques tões ge ra is, a MP me re ce al -
gu mas con si de ra ções pon tu a is, como:

•  O § 2º, do art. 2º fixa mul ta a par tir de
16.110,80 UFIR, con for me de fi ni ção da CTNBio (art.
12 da Lei nº 8.974, de 1995.),  para quem des cum prir
a obri ga to ri e da de da ro tu la gem. No art. 80, pre vê mul -
ta em va lor a par tir de R$ 16.110,00 para quem in frin-
gir as suas de ter mi na ções. Nada con tra os va lo res
das mul tas que são até dis cre tos. No en tan to, ju ri di ca-
men te, sena pos sí vel a pre vi são de duas mul tas para
um mes mo fato? Em se gun do lu gar, se a Lei nº
8.974/95 está sus pen sa para fins da co mer ci a li za ção
da sa fra 2003, pode-se va ler de um dos seus dis po si-
ti vos para re fe ren ci ar o va lor da mul ta? A pro pó si to, a
pró pria CTNBio, a quem ca be ria o ar bi tra men to da
mul ta não es ta rá le gal men te ex tin ta no pe río do e para 
as fi na li da des em apre ço?

• Os arts. 6º e 7º, da MP pre vê em o im pe di men-
to do aces so ao cré di to, pror ro ga ções de di vi das agrí -
co las… jun to às ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to, aos
agri cul to res que, a par tir da pró xi ma sa fra, plan ta rem
va ri e da des de soja trans gê ni ca. O cor re to se ria a ex -
ten são des sas res tri ções para to das as ins ti tu i ções
ope ra do ras do sis te ma na ci o nal de cré di to ru ral

• Como de cor rên cia da fis ca li za ção fi xa da pela
MP para im pe dir a con ti nu i da de do plan tio de soja
RR, abre-se a bre cha para que o MAPA ins ti tua nor -
ma exi gin do a com pra de se men te cer ti fi ca da, in clu si-
ve, com a lis ta das em pre sas cre den ci a das. Sem fle xi-
bi li zar no ri gor da fis ca li za ção é es sen ci al que não se
in vi a bi li ze a li ber da de para a mul ti pli ca ção e uso das
se men tes pro du zi das pe los pró pri os agri cul to res

• o § 5º, do art. 1º, in clui dis po si ti vo ab so lu ta-
men te me ri tó rio, e es sen ci al, mes mo, mas di fí cil de
efe ti va ção pois não será fá cil es pe ci fi car as re giões
do país “com pro va da men te” li vre de soja trans gê ni ca,
e que es ta rão imu nes à Lei em ques tão.

• a MP não con tem pla o im pac to am bi en tal que
por ven tu ra ve nha a ocor rer ad vin do cio plan tio ile gal
da soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da. Tal im pac to so-
men te será vi sí vel nos ano.; sub se qüen tes ao plan tio , 
con fi gu ran do-se em pas si vo am bi en tal in tan gí vel.
Para cor ri gir essa omis são, se ria ra zoá vel a pro pos ta
de apli ca ção de uma taxa so bre a co mer ci a li za ção da

soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da vin cu la da ao fi nan ci a-
men to dos es tu dos ne ces sá ri os para o di men si o na-
men to do im pac to am bi en tal re sul tan te des ses plan ti-
os.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. 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, es tou dan do en tra da hoje no Se na do Fe de ral a 
um pro je to de lei que, te nho cer te za, vem ao en con tro
das as pi ra ções, dos de se jos, dos an se i os dos pas sa-
ge i ros de ôni bus que cir cu lam por esse Bra sil afo ra.

Sa be mos que a vi o lên cia não está acon te cen do
ape nas nas ci da des e no meio ru ral: está acon te cen-
do den tro dos ôni bus. Mi lha res e mi lha res de pes so as
têm sido as sal ta das nas es tra das do Bra sil jus ta men-
te por fal ta de uma le gis la ção que pos sa co i bir, que
pos sa re du zir essa drás ti ca si tu a ção que trans for ma
uma vi a gem num ôni bus num ato de co ra gem e de ris -
co, o que é as su mi do por qual quer ci da dão bra si le i ro.

Aqui, Sr. Pre si den te, te nho o pro je to que veda o
por te de arma de fogo a qual quer ci da dão no in te ri or
de um ôni bus. O pro je to tem por ob je ti vo a re du ção
dos as sal tos ar ma dos a pas sa ge i ros de vi a gem in te-
res ta du al ou in ter mu ni ci pal. A jus ti fi ca ti va so ci al são
os al tos ín di ces de as sal tos em ôni bus nas es tra das
do Bra sil. Para que V. Exªs te nham idéia, em 14 dos
26 dis tri tos ad mi nis tra dos pela Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral o nú me ro de as sal tos qua dru pli cou. E en tre os
Esta dos com ma i or nú me ro de as sal tos em ro do vi as,
em 2002, fi gu ra o pe que ni no Esta do de Ser gi pe, cujo
nú me ro de ocor rên ci as su biu de 14 re gis tros, em
2001, para 71 em 2002, re gis tran do um au men to de
407%, an te ce di do ape nas pela Pa ra í ba, que teve um
au men to de 550%, e San ta Ca ta ri na, no Sul, de
600%.

São duas as va ri a ções mais fre qüen tes na for -
ma do as sal to: ou ele acon te ce pelo ata que re pen ti no
na es tra da, por meio de bar ri ca das, ou o cri mi no so
en tra ar ma do no ôni bus na con di ção de pas sa ge i ro,
anun ci an do o as sal to du ran te a vi a gem.

Atu al men te, o que exis te de pro i bi ti vo em re la-
ção ao por te de ar mas é re gu la do pela nor ma ins ti tu í-
da pe los arts. 19 a 21 do De cre to nº 2.222, de 1997,
que re gu la men tou a Lei nº 9.437, do mes mo ano, re -
la ti va ao re gis tro e por te de ar mas de fogo. A re fe ri da
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nor ma res trin ge o por te de ar mas so men te no in te ri or
de aviões. Entre tan to, no que se re fe re ao trans por te
ro do viá rio co le ti vo, res pon sá vel por 95% do des lo ca-
men to de pes so as no País, não exis te qual quer res tri-
ção. Um as sal tan te, por exem plo, pode en trar ar ma do
em um ôni bus, por que não há ne nhum tipo de vis to ria
no sen ti do de ve ri fi car se o pas sa ge i ro está ar ma do
ou não. E quan do o ve í cu lo já se en con tra na es tra da,
dis tan te de qual quer nú cleo ur ba no, o as sal tan te ren -
de o mo to ris ta, fa zen do-o es ta ci o nar, nor mal men te
em lo cal onde ou tros ban di dos o aguar dam.

Esta mos pre o cu pa dos com a se gu ran ça do
povo bra si le i ro e, por ex ten são, com as pes so as que
uti li zam os trans por tes ro do viá ri os co le ti vos para ir ao 
tra ba lho ou vi a jar – o que re pre sen ta a ma i o ria do
povo bra si le i ro –, mu i tas ve zes por fal ta de con di ções
fi nan ce i ras, por que em re la ção aos trans por tes aé re-
os, exis te se gu ran ça des de o mo men to em que o pas -
sa ge i ro che ga ao ae ro por to até quan do en tra no
avião, onde nin guém pode por tar ar mas. Mes mo que
o ci da dão pos sua au to ri za ção para o por te de arma,
ela tem que ser en tre gue no gui chê do ae ro por to,
sen do-lhe de vol vi da no des ti no, após o de sem bar que.

Por tan to, Sr. Pre si den te, dan do se qüên cia às
pre o cu pa ções do Se na do Fe de ral com a se gu ran ça
do povo bra si le i ro, en tre go à Mesa este pro je to com o
se guin te teor:

“Art. 1º A Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re-
i ro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci da dos
se guin tes ar ti gos:

Art. 8-A. É ve da do o por te de arma de
fogo no in te ri or de ve í cu los que efe tu em
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal de
pas sa ge i ros, res sal va das as prer ro ga ti vas
de po li ci a is e mi li ta res.

§ 1º O trans por te de arma de fogo pelo 
ti tu lar de au to ri za ção de por te será re a li za-
do em ve í cu lo de car ga ou em com par ti-
men to de car ga de ve í cu lo de trans por te de
pas sa ge i ros.

§ 2º As em pre sas res pon sá ve is pela
pres ta ção dos ser vi ços de trans por te in ter na-
ci o nal e in te res ta du al de pas sa ge i ros ado ta-
rão as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para evi ta-
rem o em bar que ir re gu lar de pas sa ge i ros ar -
ma dos, e uti li za rão equi pa men tos de de tec-
ção de me ta is, fi xos ou por tá te is, nos ter mi na-
is de em bar que e no in te ri or de ve í cu los.

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

E não é ape nas a pre o cu pa ção em co lo car dis -
po si ti vos que pos sam iden ti fi car o pas sa ge i ro ar ma-
do na hora do em bar que. Tam bém no de cor rer da vi -
a gem, Sr. Pre si den te, se um pas sa ge i ro em bar car,
as em pre sas res pon sá ve is pelo trans por te in te res ta-
du al ou in ter na ci o nal te rão que pos su ir um de tec tor
de me ta is por tá til para sa ber se aque le pas sa ge i ro
está ar ma do ou não. Isso por que a se gu ran ça não é 
obri ga ção do pas sa ge i ro, mas das em pre sas de
trans por tes co le ti vos. Essas em pre sas têm que dar
se gu ran ça às pes so as que an dam de ôni bus, o que
re pre sen ta mais de 95% dos bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros pe diu a pa la vra como Lí der. Pelo 
Re gi men to, S. Exª pode fa lar an tes da Ordem do Dia,
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, hoje, pela ma nhã, to mei a ini -
ci a ti va de pro cu rar os Lí de res do PSDB, Se na dor
Arthur Vir gí lio, e do PFL, Se na dor José Agri pi no
Maia, para dis cu tir mos a pos si bi li da de de que a re for-
ma tri bu tá ria co me ce a tra mi tar por esta Casa.

Aliás, Sr. Pre si den te, isso acon te ceu e acon te ce
sem pre exa ta men te com a PEC nº 53, que per mi te a
re gu la men ta ção de ma ne i ra fa ti a da do art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, cuja au to ria é do ex-Se na dor
José Ser ra, com subs ti tu ti vo do ilus tre Se na dor Jef -
fer son Pe res, que está sen do ana li sa do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

De po is de uma lon ga con ver sa, Sr. Pre si den te,
de qua se duas ho ras, eu e os dois Lí de res de ci di mos
fir mar um acor do que im pli ca rá pôr em prá ti ca essa
idéia. Em ou tras pa la vras, a ini ci a ti va de co me çar a
re for ma tri bu tá ria pelo Se na do Fe de ral con ta rá com o
apo io do PMDB, do PSDB e do PFL.

Tra mi tam, no Se na do Fe de ral, di ver sas pro pos-
tas so bre os tri bu tos que pre ci sam ser sis te ma ti za-
das. O ide al, por tan to, é cri ar mos uma co mis são que
as or ga ni ze, es ta be le ça um novo pra zo para re ce bi-
men to de no vas pro po si ções e co me ce des de já, sem
de lon ga, a ana li sá-las.

Con ver sa mos tam bém com o Lí der do Go ver no,
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, o pri me i ro a de fen der
esta idéia, e con ver sa re mos em con jun to com os ou -
tros Lí de res e com o Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Se na dor José Sar ney.

Exis te, hoje, Sr. Pre si den te, um sen so co mum
en tre a so ci e da de, o Go ver no Fe de ral, Go ver nos
Esta du a is e Mu ni ci pa is e a clas se po lí ti ca de que a
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mu dan ça no sis te ma dos tri bu tos que o Bra sil ado ta rá
tem de acon te cer o mais ra pi da men te pos sí vel. Como 
o País não pode mais es pe rar pe las mu dan ças ne-
ces sá ri as, a idéia é que o Se na do Fe de ral vote a re -
for ma tri bu tá ria en quan to a Câ ma ra dos De pu ta dos
ana li sa a re for ma da Pre vi dên cia, si mul ta ne a men te,
para agi li zar mos a sua pró pria tra mi ta ção.

Cons ti tu ci o nal men te, o Se na do tem obri ga ção
de dis cu tir to dos os as pec tos do pac to fe de ra ti vo, ob -
je ti vo ma i or da re for ma de fen di da pelo Go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Mas te mos o de -
ver de ir mais lon ge, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos
dis cu tir o de sen vol vi men to re gi o nal, tam bém um pon -
to fun da men tal da re for ma tri bu tá ria.

Por tan to, de fen do que a pro pos ta co me ce a tra -
mi tar no Se na do, por ser esta a Casa da Fe de ra ção, a 
Casa da re pre sen ta ção dos Esta dos. Há um for te
sen ti men to en tre nós, Se na do ras e Se na do res, prin -
ci pal men te os do Nor te e Nor des te, de que é pre ci so
aca bar com a guer ra fis cal en tre os Esta dos, cor ri gin-
do as atu a is dis pa ri da des re gi o na is.

Como Lí der do PMDB, re a fir mo que a me lhor for -
ma de aca bar com essa guer ra é o Go ver no apre sen-
tar um pro je to de de sen vol vi men to re gi o nal que per mi ta
aos Esta dos mais po bres atra ir in ves ti men tos.

Tri bu tos im por tan tes, como o ICMS, o Impos to
de Ren da e a Inci dên cia Cu mu la ti va de Tri bu tos têm
de ser re vis tos. A con di ção de Casa dos Esta dos nos
im põe essa res pon sa bi li da de.

Cito aqui, para en cer rar, al guns prin cí pi os de se-
já ve is para a Re for ma Tri bu tá ria:

– Pro mo ver a jus ti ça fis cal;
– Ele var a efi ciên cia eco nô mi ca, a

com pe ti ti vi da de, es ti mu lan do a pro du ção e
o in ves ti men to pro du ti vo, de so ne ran do as
ex por ta ções;

– Ampli ar o nú me ro de con tri bu in tes,
me di an te a re du ção da in for ma li da de;

– Bus car a sim pli fi ca ção;
– Inten si fi car o com ba te à so ne ga ção

e à eva são tri bu tá ria;
– Re du zir a re gres si vi da de da es tru tu-

ra fis cal;
– Man ter os ní ve is de ar re ca da ção das 

três es fe ras do Go ver no;
– Con si de rar a se le ti vi da de e o im pac-

to real so bre a po pu la ção de ba i xa ren da,
no caso dos tri bu tos in di re tos;

– Bus car um mo de lo ine ren te à re a li-
da de e evi tar ex pe ri men ta lis mos tri bu tá ri os;

– Encon trar so lu ções viá ve is para que
a re for ma de fato acon te ça;

– Pro ce der a mu dan ças no sis te ma de
be ne fí ci os tri bu tá ri os em nome da ne u tra li-
da de e da com pe ti ção sa u dá vel;

– Cons tru ir tra di ção tri bu tá ria for te no con -
tex to ge ral de ama du re ci men to ins ti tu ci o nal do
País e da con so li da ção de seus va lo res;

– Des cen tra li zar a re par ti ção dos tri bu tos;
– Incen ti var sua apli ca ção em áre as

so ci a is; e
– Esti mu lar a ge ra ção de re ce i tas mu-

ni ci pa is pró pri as e re du zir as di fe ren ças so -
ci o e co nô mi cas en tre as ci da des.

Sr. Pre si den te, não te nho dú vi das de que o Se -
na do, por sua vez, apro va rá, com a ma i or ce le ri da de
pos sí vel, essa re for ma tri bu tá ria que tan to in te res sa
ao País.

Era a co mu ni ca ção que de se ja va fa zer, Sr. Pre -
si den te. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van, como Lí der, pelo
pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há pou co, ou vi mos o pro nun ci a men-
to da nos sa com pa nhe i ra e ami ga, Se na do ra Ide li
Sal vat ti, do PT. S. Exª dis se que hou ve his te ris mo por
par te das li de ran ças po lí ti cas e co mu ni tá ri as de San -
ta Ca ta ri na, em face do não cum pri men to de um de-
ver pú bli co do Mi nis tro Ander son Ada u to.

Ontem, usei esta tri bu na para di zer que o Mi nis-
tro ha via es ti pu la do um pra zo, até o dia 1º de abril,
quan do da ria uma res pos ta po si ti va – era o que es pe-
rá va mos – em re la ção ao iní cio das obras de du pli ca-
ção da BR-101 na Re gião Sul.

Qu e ro de i xar re gis tra das nes ta Casa as ma ni-
fes ta ções do povo ca ta ri nen se e dos lí de res po lí ti cos
em de fe sa da vida, em de fe sa da que les que há mu i to
tem po es tão ple i te an do, lu tan do para que os seus di -
re i tos se jam aten di dos.

Po rém, o que me traz mes mo a esta tri bu na é o
fato de al guém di zer que Fer nan do Hen ri que Car do so
não fez nada. Ora, a pró pria Se na do ra que o fez, logo
após, diz que foi ví ti ma de um aci den te na par te du pli-
ca da. Se hou ve uma par te du pli ca da, algo foi fe i to. Se
te mos pro ble mas, es tes de ve rão ser sa na dos. De São 
Pa u lo ao Pa ra ná, no Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so, fo ram du pli ca dos em tor no de 300 km. De
Cu ri ti ba a Pa lho ça, den tro de San ta Ca ta ri na, mais
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300 km fo ram du pli ca dos, res tan do ape nas algo em
tor no de 250 km na re gião sul de San ta Ca ta ri na. Se
cer ca de 600 km que fo ram du pli ca dos, fal tan do ape -
nas 250 km. Esta pa la vra “nada” não ser ve a Fer nan-
do Hen ri que Car do so.

É en gra ça do di zer-se que em oito anos não se
fez nada, pois é como se ini ci as se o pri me i ro dia de
Go ver no e já ti ves se de se du pli car a ro do via. Ou seja,
usam-se os oito anos con tra Fer nan do Hen ri que Car -
do so, mas não se usam os três me ses con tra o Pre si-
den te Lula.

Não de se jo men ci o nar a ques tão pes so al ou po -
lí ti ca, mas de fen der o meu Par ti do, o PSDB. Qu an do
Lula em cam pa nha di zia que iria do brar o sa lá rio mí ni-
mo, es pe rá va mos que fos se do brar ago ra; mas, como 
so mos co e ren tes, en ten de mos os pro ble mas do Go -
ver no Fe de ral, dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os, não co -
bra re mos o sa lá rio do bra do ago ra. Mas es pe ra mos
que du ran te seus qua tro anos seja do bra do o sa lá rio
mí ni mo. Isto não quer di zer que tem que ser no pri me-
i ro dia de Go ver no.

Qu an do se fala nes ta tri bu na, usam-se sem pre
os oi tos anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do-
so como se tudo pu des se ser fe i to no pri me i ro dia.
Aliás, fa lan do em sa lá rio mí ni mo, cujo au men to real
con ce di do pelo Go ver no foi de 1,8%, se rão ne ces sá-
ri os mais ou me nos cin qüen ta anos de Go ver no para
do brá-lo con si de ran do tal per cen tu al.

Qu e ro ain da de i xar as si na la do aos ami gos com -
pa nhe i ros Se na do res que a BR-101, na Re gião Sul,
foi li ci ta da por Fer nan do Hen ri que Car do so, que ga -
ran tiu re cur sos vin dos do BID, de um ban co ja po nês e 
re cur sos do or ça men to. Se as car tas ti ves sem sido
aber tas na con cor rên cia pú bli ca em de zem bro, essa
obra já es ta ria sen do to ca da. Mas por um ato de le al-
da de ou de com pa nhe i ris mo, até de cor te sia ao Pre si-
den te Lula, a pe di do da Co mis são de Tran si ção, de i-
xa ram para abrir as car tas este ano. E ago ra o Mi nis-
tro Ander son Ada u to está di zen do que tran ca ram os
re cur sos de um ban co ja po nês. Pois é, quan to mais o
tem po pas sa, quan to mais fi cam nos en ro lan do, mais
per de mos os re cur sos.

Estou usan do esta tri bu na não para en trar na
ques tão in di vi du al, para po le mi zar este as sun to, mas
para de fen der quem fez, para de fen der quem cum priu
gran de par te dos seus com pro mis sos com o Esta do
de San ta Ca ta ri na. Eu era De pu ta do Fe de ral pelo
PDT, e nós fi ze mos cam pa nhas e aba i xo-as si na dos,
re i vin di ca mos com o Pre si den te, fe cha mos as BRs, e
o Go ver no nos aten deu. Te mos que nos cur var àqui lo
que é fe i to. Mas con se gui mos gran des avan ços. O
fato é que ser Opo si ção aos oito anos que se pas sa-

ram era até mais fá cil. O Go ver no tem que com pre en-
der al gu mas crí ti cas. Mas so mos Se na do res, Par la-
men ta res ele i tos para co brar o bem dos nos sos mu ni-
cí pi os, do nos so Esta do e do nos so Bra sil. Não que re-
mos sa ber se al guém fez ou não, mas que re mos que
cum pram ago ra com os seus com pro mis sos. Esta-
mos per den do a du pli ca ção da BR-101, tal vez, por
fal ta de von ta de po lí ti ca.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, 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,
como fui ci ta da no pro nun ci a men to do Se na dor Le o-
nel Pa van, eu gos ta ria de po der pres tar es cla re ci-
men tos, ten do em vis ta que o Se na dor não ou viu todo 
o meu pro nun ci a men to.

Em mo men to al gum ma ni fes tei que as li de ran-
ças po lí ti cas e co mu ni tá ri as de nos so Esta do es ta-
vam ten do ata ques his té ri cos. Dis se, de for ma mu i to
cla ra, que o anún cio da nota ofi ci al do Mi nis tro pro vo-
cou em San ta Ca ta ri na uma gran de re a ção, uma re-
vol ta jus ta por que a obra, a du pli ca ção do tre cho en tre
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul, foi so li ci ta da há
mu i tos anos, mais de oito, não para o Pa ra ná, nem
São Pa u lo. E foi pro me ti da pelo Sr. Fer nan do Hen ri-
que Car do so na cam pa nha ele i to ral de 1994. Ma ni-
fes tei sim que al gu mas li de ran ças que fi ze ram par te
do Go ver no e ti ve ram a res pon sa bi li da de in clu si ve de
lan çar o edi tal in ter na ci o nal – não após a ele i ção, mas 
an tes – não as si na ram o con tra to de fi nan ci a men to. O 
que exis te atu al men te é um edi tal lan ça do sem fi nan-
ci a men to que de ve ria ter sido as si na do an tes do seu
lan ça men to, ga ran tin do as sim os re cur sos ne ces sá ri-
os. O pro ble ma que de ve mos ad mi nis trar, e que é di fi-
cul ta do por con tin gên ci as de re ti ra da do ban co ja po-
nês e, na mi nha opi nião, em ra zão da guer ra, é que o
Mi nis tro pe diu mais ses sen ta dias. Gos ta ria de fa zer
ape nas essa cor re ção. Que não pa i re qual quer dú vi-
da a res pe i to de mi nhas pa la vras que, in fe liz men te,
não fo ram in te gral men te ou vi das pelo Se na dor Le o-
nel Pa van.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Se na do res que ob ser vem o Re gi men to, de ma -
ne i ra que as ques tões de or dem se man te nham sem -
pre a res pe i to de ques tões re gi men ta is.

V. Exª tem a pa la vra pela or dem.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res, di a lo guei com os res pon sá-
ve is pelo es cru tí nio da vo ta ção on tem re a li za da e ne -
ces si to fa zer uma re ti fi ca ção. A vo ta ção cor re ta é a
se guin te.

No caso do in di ca do para Emba i xa dor na Itá lia,
com pa re ce ram 17 Se na do res. Hou ve 13 vo tos a fa vor
e 13 vo tos con trá ri os, não se re gis tran do a vo ta ção de 
um Se na dor que se equi vo cou. No caso do in di ca do
para a Emba i xa da de Cuba, ex-de pu ta do Til den San -
ti a go, hou ve 2 vo tos con trá ri os e 15 fa vo rá ve is, e, no
caso da Srª Ce li na Assun ção, hou ve 17 vo tos fa vo rá-
ve is. Os três fo ram apro va dos. Essa era a re ti fi ca ção
que gos ta ria de fa zer, e as sim será re fe i ta a ata a res -
pe i to, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

toma co nhe ci men to. Tra ta-se de um as sun to in ter no
da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2003

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 arts. 146, 150 e 155 da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 146. ...............................................
..............................................................
II – re gu lar as li mi ta ções ao po der

cons ti tu ci o nal de tri bu tar e os di re i tos dos
con tri bu in tes;

III – .......................................................
..............................................................
d) as for mas de uti li za ção de cré di tos

tri bu tá ri os acu mu la dos, em vir tu de de de so-
ne ra ção nas ex por ta ções;

IV – dis ci pli nar o aces so, a uti li za ção e 
o si gi lo de qua is quer in for ma ções uti li za das
pela ad mi nis tra ção tri bu tá ria;

V – dis por so bre as for mas de co o pe-
ra ção en tre 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, es pe ci al men te no que se
re fe re à exe cu ção de ati vi da des con jun tas
de fis ca li za ção e ao in ter câm bio de in for ma-
ções fis ca is e ca das tra is. (N.R.)”

“Art. 150. ...............................................
..............................................................
§ 6º Qu al quer sub si dio, isen ção, re du-

ção de base de cál cu lo, 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, so men te 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 a ma té ria.

§ 7º A lei po de rá, ob ser va da base de
cál cu lo pre su mi da, atri bu ir ao su je i to pas si-
vo da obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de res -
pon sá vel pelo pa ga men to de fi ni ti vo de tri bu-
to ou con tri bu i ção, cujo fato ge ra dor deva
ocor rer pos te ri or men te. (N.R)”

“Art. 155. ...............................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
I – ob ser va rá o dis pos to em lei com-

ple men tar, es pe ci al men te no que se re fe re
às se guin tes ma té ri as:

a) fato ge ra dor e con tri bu in tes;
b) base de cál cu lo, in te gra da pelo pró -

prio mon tan te do im pos to, in clu si ve na im-
por ta ção de bem, mer ca do ria ou ser vi ço;

c) subs ti tu i ção tri bu tá ria, ba ses de cál -
cu lo a ela apli cá ve is e cri té ri os para ado ção;

d) de fi ni ção dos 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 III, b;

e) com pen sa ção e ces são de cré di tos;
f) fi xa ção do lo cal das ope ra ções re la-

ti vas à cir cu la ção da mer ca do ria e das pres -
ta ções dos ser vi ços, para fins de co bran ça e 
de fi ni ção do es ta be le ci men to res pon sá vel;

g) re gi mes es pe ci a is ou sim pli fi ca dos
de tri bu ta ção;

h) da tas de ven ci men to e de pa ga-
men to da obri ga ção tri bu tá ria;

i) hi pó te ses de di fe ri men to do im pos to;
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j) de fi ni ção das clas ses de alí quo tas,
li mi ta das a um má xi mo de cin co;

l) fun ci o na men to de ór gão co le gi a do,
in te gra do por re pre sen tan tes da União, dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ins ti tu í do com 
a fi na li da de de pro mo ver a ad mi nis tra ção
na ci o nal do im pos to.

II – in ci di rá in clu si ve nas se guin tes hi-
pó te ses:

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 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 à Uni da de da Fe de ra ção onde es ti ver si-
tu a do o do mi ci lio ou o es ta be le ci men to do
des ti na tá rio do bem, mer ca do ria ou ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção,
quan do as 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.

III – não in ci di rá:
a) so bre a ex por ta ção de 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 do
o apro ve i ta men to ou ma nu ten ção do mon-
tan te co bra do nas ope ra ções e pres ta ções
an te ri o res;

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, gás na tu ral e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni-
das no art. 153, § 5º.

IV – não com pre en de rá, em sua base
de cál cu lo, o mon tan te do im pos to de que
tra ta o art. 153, IV, 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.

V – 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.

VI – não po de rá ser ob je to de:
a) isen ção, re du ção de base de cál cu-

lo, cré di to ou tor ga do ou qual quer ou tro be-

ne fi cio fis cal que im pli que re nún cia de re ce i-
ta;

b) fi nan ci a men to à con ta de re cur sos
pú bli cos.

VII – terá alí quo tas apli cá ve is às ope-
ra ções e pres ta ções, in ter nas, in te res ta du a-
is e de ex por ta ção, fi xa das pelo Se na do Fe -
de ral, me di an te re so lu ção apro va da pela
ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, de ini ci-
a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, de um ter -
ço dos Go ver na do res dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral, ou de um ter ço dos Se na do-
res, ob ser va do que em re la ção às ope ra-
ções e pres ta ções in ter nas as alí quo tas, por 
clas se, de ve rão ser uni for mes em todo ter ri-
tó rio na ci o nal.

VIII – será ad mi nis tra do em con for mi-
da de com o dis pos to em re gu la men to úni co,
apro va do pelo ór gão a que se re fe re o in ci so
I, alí nea 1, ve da da a edi ção de nor ma au tô-
no ma por qual quer Esta do ou pelo Dis tri to
Fe de ral.

......................................................(NR)
Art. 2º Os be ne fí ci os fis ca is, in clu si ve os de na -

tu re za fi nan ce i ra, re la ti vos ao im pos to de que tra ta o
art. 155, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, con ce di dos, a
qual quer tí tu lo, até 31 de de zem bro de 2002, per ma-
ne ce rão em vi gor no pra zo da con ces são, não pos te-
ri or a 31 de de zem bro de 2013, ve da da a con ces são
de no vos be ne fí ci os.

Art. 3º o § 2º do art. 155, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, com a re da ção dada por esta Emen da, so men te
pro du zi rá efe i tos no pri me i ro ano sub se qüen te ao da
pu bli ca ção da lei com ple men tar a que se re fe re o in ci-
so I do § 2º da que le ar ti go.

Art. 4º Res sal va do o dis pos to no ar ti go an te ri or, esta 
Emen da en tra rá em vi gor na data de sua pro mul ga ção.

Art. 5º A par tir da data pre vis ta no art. 3º, fi cam
re vo ga dos os in ci sos IX a XII do, § 2º do art. 155 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Re for ma tri bu tá ria ins cre veu-se como tema da
ma i or re le vân cia na agen da con tem po râ nea bra si le i ra.
Ain da que su je i ta às mais di fe ren tes in ter pre ta ções, a
re cor rên cia e a ên fa se que se con fe rem à ma té ria apon -
tam, mi ni ma men te, para um con sen so quan to à ne ces-
si da de de pro ce der-se a uma re for mu la ção de par tes
re le van tes do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro.

Os li mi tes da mu dan ça são o equi lí brio fis cal, o
pac to fe de ra ti vo e a ob ser vân cia dos di re i tos do ci da-
dão – a ne ces sá ria com pa ti bi li da de en tre o de se ja do
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e o pos sí vel, o re gi o nal e o na ci o nal, o co le ti vo e o in -
di vi du al.

A mu dan ça, além dis so, deve as su mir um rit mo
ade qua do que evi te os ex tre mos da rup tu ra e da inér -
cia, a fim de pro ver re for ma com se gu ran ça.

É ver da de que mu i to se fez, nos úl ti mos anos,
no que con cer ne à re for ma tri bu tá ria, en ten di da mais
como um pro ces so do que como um even to sin gu lar.
Des ne ces sá rio re gis trar os no tá ve is pro gres sos al-
can ça dos na re es tru tu ra ção da tri bu ta ção da ren da,
om bre an do a le gis la ção bra si le i ra com as dos pa i ses
mais de sen vol vi dos, e das pe que nas e mi cro em pre-
sas, com a ino va do ra ins ti tu i ção do Sim ples, ou ain da
a eli mi na ção da cu mu la ti vi da de do PIS.

O pro ces so de re for ma tri bu tá ria, en tre tan to,
está a exi gir no vos e im por tan tes pas sos es pe ci fi ca-
men te re la ci o na dos com a tri bu ta ção do con su mo.
Esta Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal tra ta, pri-
mor di al men te, da re es tru tu ra ção do Impos 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 Inte res-
ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção – ICMS,
sem lu gar a dú vi das, o mais im por tan te tri bu to bra si-
le i ro in ci den te so bre o con su mo. Tra ta, ade ma is dis so,
de ou tras nor mas ge ra is de di re i to tri bu tá rio.

As mo di fi ca ções que ora se pre ten de in tro du zir
no ad. 146 têm o pro pó si to de con fe rir ma i or equi lí brio
nas re la ções en tre o fis co e o con tri bu in te e tor nar
mais efi caz a ação fis ca li za do ra.

Com efe i to, a nova re da ção do in ci so II do ad.
146 fixa ex pres sa pre vi são cons ti tu ci o nal para os di -
re i tos do con tri bu in te, à se me lhan ça do que já ocor re
com mo der nas le gis la ções tri bu tá ri as de pa í ses mais
de sen vol vi dos.

A ad mi nis tra ção de cré di tos tri bu tá ri os acu mu la-
dos, por for ça de de so ne ra ção das ex por ta ções, é
ma té ria de enor me im por tân cia não só para as se gu-
rar ma i or efe ti vi da de à ati vi da de ex por ta do ra, mas
tam bém para pre ve nir dis tor ção que com pro me te a
ne u tra li da de tri bu tá ria. A re da ção pro pos ta para o art.
146, III, d, atri bui à lei com ple men tar o dis ci pli na men-
to da ma té ria, em re la ção a qual quer tri bu to.

O aces so e a guar da de in for ma ções si gi lo sas
por par te da ad mi nis tra ção tri bu tá ria é tema que se si -
tua pre ci sa men te na fron te i ra en tre o di re i to do ci da-
dão e as ra zões do Esta do. Mer cê de sua na tu re za
con tro ver sa é que se pro põe o re gra men to do as sun to
na lei com ple men tar (art. 146, IV) que dis põe so bre os 
prin cí pi os ge ra is do sis te ma tri bu tá rio na ci o nal.

Com vis tas a con fe rir ma i or efi cá cia à ação fis -
cal, o in ci so V no art. 146 pre vê for mas de co o pe ra ção

en tre as ad mi nis tra ções fis ca is fe de ral, es ta du a is e
mu ni ci pa is. Res sal ta, em par ti cu lar, a co o pe ra ção no
âm bi to das ati vi da des de fis ca li za ção e in ter câm bio
de in for ma ções.

A nova re da ção pro pos ta para o § 6º do art. 150
tão-so men te ajus ta a nor ma ao novo ICMS e tor na a
apli ca ção das re gras para a con ces são de sub si dio,
isen ção, re du ção de base de cál cu lo, cré di to pre su mi-
do, anis tia ou re mis são res tri ta, em ca rá ter ge né ri co,
aos ca sos de leis que tra tam ex clu si va men te da ma té-
ria.

A subs ti tu i ção tri bu tá ria, ins ti tu to de enor me
ser ven tia nas mo der nas ad mi nis tra ções tri bu tá ri as de 
pa í ses em de sen vol vi men to, é re de fi ni da a par tir do
que se pro põe como nova re da ção do § 7º do art. 150.
O que se pre ten de é con fe rir de fi ni ti vi da de à co bran ça
do tri bu to, quan do re a li za da a tí tu lo de subs ti tu i ção tri -
bu tá ria, eli mi nan do in fin dá ve is dis cus sões so bre a
apu ra ção con tá bil do im pos to de vi do, que em nada
apro ve i ta ao fis co nem aos con tri bu in tes con si de ra-
dos de for ma co le ti va. Pre fe rir-se-á, no caso, mais a
es ti ma ti va que a de ter mi na ção na apu ra ção do tri bu-
to, em nome de uma ma i or efi ciên cia, ma i or prag ma-
tis mo e ma i or sim pli ci da de.

A nova re da ção que se ofe re ce para o § 2º do
art. 155 cor res pon de a urna ra di cal e re a lis ta re es tru-
tu ra ção do ICMS. Ra di cal por quan to pro fun da, sem
que seja drás ti ca ou im pro fí cua; re a lis ta por quan to
ob ser va a ne ces si da de de man ter o equi lí brio in tra e
in ter fe de ra ti vo.

A vi gen te le gis la ção do ICMS é bas tan te com -
ple xa e vul ne rá vel à eva são e à eli são fis ca is. São, a
ri gor, 27 le gis la ções dis tin tas que pro du zem uma
inex pli cá vel ba bel tri bu tá ria, em des fa vor do con tri bu-
in te.

A am pla com pe tên cia le gis la ti va dos Esta dos
para fi xar alí quo tas efe ti vas (alí quo tas mar gi na is e
ba ses de cál cu lo) com pro me te o ver da de i ro sen ti do
fe de ra ti vo, por que es ta be le ce uma no ci va com pe ti-
ção en tre as Uni da des Fe de ra das e im pos si bi li ta o
es ta be le ci men to de uma po lí ti ca na ci o nal de tri bu ta-
ção do con su mo. De fato, há um con ti nu um de alí -
quo tas, di ver si fi ca das se gun do os pro du tos ou se-
gun do as Uni da des Fe de ra das. A com pe tên cia con-
cor ren te en tre a União (IPI, Co fins e PIS) e os Esta -
dos (ICMS) na fi xa ção de alí quo tas in duz a um per -
ma nen te con fli to na tri bu ta ção do con su mo, re pro du-
zin do as mes mas cir cuns tân ci as que mo ti va ram a re -
for ma tri bu tá ria dos anos ses sen ta.

A ex pe riên cia de mons tra, à sa ci e da de, que a
guer ra fis cal não é, nem foi, ins tru men to de cor re ção
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de de si gual da des re gi o na is. As van ta gens lo ca is são
apa ren tes e tran si tó ri as. Os be ne fí ci os fis ca is, quan -
do con ce di dos por en ti da des sub na ci o na is, não cons -
tro em ra í zes eco nô mi cas du ra dou ras. A cor re ção das
de si gual da des so men te será efe ti va quan do exe cu ta-
da com base em uma po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi-
men to re gi o nal, sob a res pon sa bi li da de da União. E
ver da de que ja ma is foi im ple men ta da uma con sis ten-
te po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi men to re gi o nal. Tal
fato, en tre tan to, não au to ri za su por que seu su ce dâ-
neo seja a guer ra fis cal – ou tra cir cuns tân cia, ain da
não su pe ra da, que fun da men tou a re for ma tri bu tá ria
dos anos ses sen ta.

Não se ria re a lis ta, to da via, des co nhe cer a exis -
tên cia de re a li da des de cor ren tes de be ne fí ci os já
con ce di dos, re pre sen tan do, por cedo, fir mes re la ções
con tra tu a is en tre os Esta dos e os be ne fi ciá ri os. Nes -
se con tex to, se pro põe se jam res pe i ta dos os be ne fí ci-
os con ce di dos até 31 de de zem bro de 2002, des de
que não ul tra pas sem 31 de de zem bro de 2013 – ter -
mo fi nal de vi gên cia dos be ne fí ci os ou tor ga dos na
Zona Fran ca de Ma na us.

As prin ci pa is mo di fi ca ções pro pos tas são:

a) fi xa ção de um re gu la men to úni co
(art. 155, § 2º, VIII), apro va do por ór gão co -
le gi a do cons ti tu í do por re pre sen tan tes da
União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
(art. 155, § 2º, in ci so I, alí nea 1);

b) es ta be le ci men to de alí quo tas do
ICMS pelo Se na do Fe de ral, por pro pos ta do
Pre si den te da Re pú bli ca, dos Go ver na do res
ou dos Se na do res (art. 155, § 2º, VIII), se-
gun do clas ses de mer ca do ri as ou ser vi ços,
li mi ta das a cin co e de fi ni das em lei com ple-
men tar (art. 155, § 2º, in ci so I, alí nea j);

c) ins ti tu i ção de re gras uni for mes, no
âm bi to na ci o nal, quan to à subs ti tu i ção tri bu-
tá ria, à com pen sa ção e ces são de cré di tos,
aos re gi mes es pe ci a is ou sim pli fi ca dos de
tri bu ta ção, às da tas de ven ci men to e pa ga-
men to do im pos to e às hi pó te ses de de fe ri-
men to (art. 155,  in ci so I, alí ne as c, e, g, h,
i);

d) ve da ção de no vos be ne fí ci os fis ca-
is, a qual quer tí tu lo (art. 155, § 2º, VI), res -
pe i ta dos os já con ce di dos até 31 de de zem-
bro de 2002 ( art. 2º da PEC);

e)am pla de so ne ra ção das ex por ta ções
(art. 155, § 2º, in ci so III, alí nea a);

f) im plan ta ção con di ci o na da à apro va-
ção da lei com ple men tar do ICMS (art. 3º da 
PEC).

Com esta Pro pos ta que sub me to aos ilus tres
pa res es pe ro re ce ber su ges tões, cri ti cas e pro po si-
ções que ve nham apri mo rá-la, con tri bu in do as sim
para que pos sa mos con ti nu ar avan çan do na so lu ção
da ques tão fis cal bra si le i ra e re de fi nir um novo mo-
de lo fe de ra ti vo com pa tí vel com as as pi ra ções na ci o-
na is.

Sala de Ses sões,de 2 de abril 2003. – Mar co
Ma ci el.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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. 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 ini cio da vi gên cia da ler 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 tas da lei;

d)  li vros, jor na is, pe rió di cas 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, á 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 ram 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.

§ 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 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 art. 155, § 2º, XII, g.

§ 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 to 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. 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.
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§ 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 a 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 ci 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.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II aten de rá ao
se guin te:

I  – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o
que for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção
de mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon -
tan te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro
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, te rão po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas
para as ope ra ções in te res ta du a is;

VII  –  em re la ção às ope ra ções e pres ta ções
que des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo -
ca li za do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a ali 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:
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 á 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;
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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.

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;

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.

§ 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.

§ 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 I des te
pa rá gra fo, o im pos to será re par ti do en tre os Esta dos
de ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma pro -
por ci o na li da de que ocor re nas ope ra ções com as de -
ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com gás na -
tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is
não in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, des ti na das
a não con tri bu in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori -
gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni das
me di an te de li be ra ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de-
ral, nos ter mos do § 2º, XII, g, ob ser van do-se o se -
guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
po den do ser di fe ren ci a das por pro du to;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da de de me -
di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci din do so bre o va lor
da ope ra ção ou so bre o pre ço que o pro du to ou seu
si mi lar al can ça ria em uma ven da em con di ções de li -
vre con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci das, não
se lhes apli can do o dis pos to no art. 150, III, b.

§ 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.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mar co Ma ci el pelo pra zo de cin -
co mi nu tos, para jus ti fi car a pro pos ta.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para jus ti fi-
car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de mais nada, que ro co mu ni-
car a V. Exª e ao Ple ná rio des ta Casa que es tou in -
gres san do com uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal re la ti va à re for ma tri bu tá ria. E o faço jun ta men te
com 38 Se na do res que in te gram esta Câ ma ra alta do
Con gres so Na ci o nal. Se há um pon to que me pa re ce
con sen su al na so ci e da de bra si le i ra é aque le que re -
co nhe ce como fun da men tal para o País e para o ci da-
dão a re a li za ção de uma re for ma do sis te ma tri bu tá rio
que te nha por ob je ti vo in clu si ve ra ci o na li zar e me lho-
rar o de sem pe nho fis cal do País.

Qu an do se fala em re for ma tri bu tá ria, duas
ques tões logo se des ta cam: de um lado, a ex tra ção
fis cal, ve lho con fli to en tre o Esta do e seu bra ço po lí-
ti co, o Go ver no e o ci da dão; de ou tro, a ques tão fe -
de ra ti va – isto é, como no Bra sil, des de a Pro cla ma-
ção da Re pú bli ca e so bre tu do des de a Cons ti tu i ção
de 1891, pas sa mos a ser um Esta do fe de ra ti vo, não 
mais um Esta do uni tá rio, há sem pre um con fli to fe -
de ra ti vo. Mes mo por que a Car ta Cons ti tu ci o nal de
1988 es ta be le ceu que, além dos Esta dos, os Mu ni-
cí pi os de vem tam bém ser con si de ra dos en tes fe de-
ra ti vos, o que tor nou ain da mais com ple xas a dis -
cus são e a vo ta ção de ma té ri as que di zem res pe i to
à Fe de ra ção. A pro pos ta de re for ma tri bu tá ria que
es ta mos ofe re cen do à Casa tem, eu di ria, dois
gran des ob je ti vos: os di re i tos do ci da dão – aliás, so -
bre esse as sun to há um pro je to de lei com ple men-
tar de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen – e o
es ta be le ci men to de con di ções para me lhor de sem-
pe nho da Fe de ra ção bra si le i ra e me lhor de sem pe-
nho fis cal do nos so pac to fe de ra ti vo.

É ló gi co que a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal que ofe re ce mos à con si de ra ção des ta Casa con -
tem pla as pec tos es sen ci a is, se bem que não abar ca
todo o uni ver so das ques tões que ge ral men te são ti -
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das como re le van tes na aná li se do fis co bra si le i ro.
Mas ela ofe re ce uma con tri bu i ção e aju da a fer ti li zar
o de ba te que se fere nes ta Casa e tam bém na Câ -
ma ra dos De pu ta dos com re la ção ao tema. Devo
tam bém di zer que uma re for ma des sa na tu re za
pres su põe na tu ral men te que haja um de se ja do con -
sen so en tre os di fe ren tes par ti dos re pre sen ta dos
nes ta Casa. É ló gi co que já fi ze mos al gu ma co i sa no
pas sa do. Não vou men ci o nar pro vi dên ci as ten den-
tes a me lho rar o de sem pe nho fis cal bra si le i ro de
tem pos pas sa dos, mas gos ta ria de re cor dar três
mais re cen tes. A pri me i ra foi a re for ma que per mi tiu
a re es tru tu ra ção da tri bu ta ção da ren da; a se gun da
foi a cri a ção do Sim ples, e a ter ce i ra foi o fim da cu -
mu la ti vi da de do PIS, que re pre sen tou tam bém um
gran de pro gres so. Na tu ral men te que ago ra avan ça-
mos mais nes se ter re no e es pe ra mos, por tan to, por
esse ca mi nho, me lho rar a ques tão fis cal bra si le i ra e
con cor rer tam bém para ra ci o na li zar o pro ces so tri-
bu tá rio bra si le i ro, além de con cor rer para que pos sa-
mos sim pli fi car o sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, mor -
men te o ICMS que, como se sabe, hoje se ca rac te ri-
za por uma ple to ra de nor mas le ga is edi ta das pe las
27 uni da des fe de ra ti vas do nos so País.

Sr. Pre si den te, sem mais con si de ra ções, es tou
cer to de que essa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal cri a rá con di ções para que pos sa mos fa zer uma
boa re for ma tri bu tá ria e mais do que isso con cor rer
para re du zir o ris co Bra sil e cri ar me lho res con di ções
para que pos sa mos aten der tam bém às gran des de -
man das so ci a is hoje vi sí ve is na so ci e da de bra si le i ra,
de man das so ci a is vol ta das para con ti nu ar a me lho-
rar nos sos in ves ti men tos em áre as es tra té gi cas
como edu ca ção, sa ú de, etc. Por isso, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, con cluo mi nhas pa la vras es ti-
man do que os ilus tres pa res pos sam exa mi nar a pro -
pos ta que ago ra tra ze mos à con si de ra ção da Casa e
pos sam tam bém por esse ca mi nho dar uma con tri-
bu i ção para que o País me lho re seu de sem pe nho
fis cal.

Mu i to obri ga do.

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 es pe cí fi cas do art.
354 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2003

Alte ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para
dis ci pli nar a can di da tu ra do su plen te de
Se na dor e a ele i ção para o Se na do Fe de-
ral em caso de va cân cia.

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. 6º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 46 e o § 1º do art. 56 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

Art. 46....................................................
§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral

ele ge rão três Se na do res, com man da to de
oito anos, ob ser va do o dis pos to no § 4º

..............................................................
§ 3º Cada se na dor será ele i to com

dois su plen tes, ve da da a ele i ção de su plen-
te que seja côn ju ge, pa ren te con sa güí neo
ou afim, até o se gun do grau ou por ado ção
do ti tu lar.

§ 4º Ocor ren do vaga de Se na dor an tes
do tér mi no do man da to e se fal ta rem mais de 
ses sen ta dias para a re a li za ção de ele i ções
ge ra is fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is,
far-se-á ele i ção para pre en chê-la, na mes ma
data das ele i ções ge ra is mais pró xi mas; se
fal ta rem me nos de ses sen ta dias, a ele i ção
far-se-á si mul ta ne a men te com as ele i ções
ge ra is sub se qüen tes.

§ 5º Os Se na do res ele i tos na for ma do 
§ 4º to ma rão pos se no dia 1º de fe ve re i ro do 
ano se guin te ao das ele i ções.

§ 6º Na hi pó te se de vaga, o su plen te
de Se na dor so men te subs ti tu i rá o ti tu lar até
a pos se do su ces sor ele i to na for ma do § 4º.
(NR)

Art. 56....................................................
..............................................................
§ 1º O su plen te será con vo ca do nos

ca sos de vaga, ob ser va do o dis pos to no art.
46, de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas nes -
te ar ti go ou de li cen ça su pe ri or a cen to e
vin te dias.

..............................................................
(NR)
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Art. 2º  Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção, man ti dos para os
su plen tes de Se na dor ele i tos an te ri or men te à sua
vi gên cia os di re i tos ine ren tes à su ces são do ti tu lar
até o tér mi no do seu man da to.

Jus ti fi ca ção

O nos so ob je ti vo é pro por nova dis ci pli na cons ti-
tu ci o nal para o man da to de su plen te de se na dor e
pre ver a ele i ção para o Se na do Fe de ral em caso de
va cân cia.

Te mos ob ser va do que os me i os de co mu ni ca-
ção re per cu tem a des con fi an ça dos ci da dãos quan do
se tra ta do su plen te do se na dor, ten do em vis ta os ca -
sos de su plen tes que são pa ren tes pró xi mos do ti tu-
lar.

Tam bém não é bem ace i ta pela opi nião pú bli ca
a idéia de que um su plen te, às ve zes to tal men te des -
co nhe ci do na uni da de da Fe de ra ção pela qual foi ele i-
to, ve nha a su ce der ao ti tu lar para, em mu i tos ca sos,
cum prir qua se que in te gral men te o man da to se na to ri-
al de oito anos.

Enten de mos que é nos sa obri ga ção pre ser var o 
es pí ri to que re ves te a co i sa pú bli ca, res pu bli ca, e
afas tar a pos si bi li da de de pre va le cer o in te res se pri -
va do, es pe ci al men te o fa mi li ar, em de tri men to do in te-
res se pú bli co.

Assim, pro po mos que seja es ten di da ao su plen-
te de se na dor em re la ção ao ti tu lar a se me lhan te pro i-
bi ção que a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce para o
côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou afins, até o
se gun do grau ou por ado ção, dos Che fes do Po der
Exe cu ti vo, seja no âm bi to da União, dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, de se can di da ta rem no ter ri tó rio de
ju ris di ção do ti tu lar.

Su ge ri mos tam bém a mo di fi ca ção do tex to
cons ti tu ci o nal para pre ver ele i ção de se na dor, no
caso de va cân cia, a. fim de as se gu rar a le gi ti mi da de
da re pre sen ta ção po lí ti ca, ca ben do ao su plen te, nes -
se caso, subs ti tu ir o ti tu lar até a pos se do ele i to.

A nos sa pro pos ta pre vê que a ele i ção do se na-
dor para pre en cher a vaga de i xa da pelo se na dor que
não con clu ir o seu man da to ocor re rá por oca sião das
ele i ções ge ra is, in clu si ve mu ni ci pa is, que se se gui-
rem ao sur gi men to da va cân cia, ex ce to quan do fal ta-
rem ses sen ta dias ou me nos para es sas ele i ções,
quan do a es co lha será trans fe ri da para o ple i to ele i to-
ral sub se qüen te.

Fi nal men te, como não po de ria ser de ou tro
modo, cu i da mos de ob ser var que se jam as se gu ra dos

os di re i tos dos su plen tes que fo rem ele i tos na vi gên-
cia do atu al tex to cons ti tu ci o nal.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos po der con tar
com o apo io dos nos sos Pa res com o ob je ti vo de tor -
nar a com po si ção do Se na do Fe de ral mais con sen tâ-
nea com a von ta de po pu lar.

Sala das Ses sões,  2 de abril de 2003. – Se na-
dor Sibá Ma cha do.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

....................................................................................
Do Con gres so Na ci o nal
Art. 46. O Se na do Fe de ral com põe-se de re pre-

sen tan tes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos
se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão
três Se na do res, com man da to de oito anos.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri-
to Fe de ral será re no va da de qua tro em qua tro anos,
al ter na da men te, por um e dois ter ços.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com dois su plen-
tes.
....................................................................................

Art. 56. Não per de rá o man da to o De pu ta do ou
Se na dor:

I – in ves ti do no car go de Mi nis tro de Esta do, Go -
ver na dor de Ter ri tó rio, Se cre tá rio de Esta do, do Dis tri-
to Fe de ral, de Ter ri tó rio, de Pre fe i tu ra de ca pi tal ou
che fe de mis são di plo má ti ca tem po rá ria;

II – li cen ci a do pela res pec ti va Casa por mo ti vo
de do en ça, ou para tra tar, sem re mu ne ra ção, de in te-
res-se par ti cu lar, des de que, nes te caso, o afas ta-
men to não ul tra pas se cen to e vin te dias por ses são
le gis la ti va.

§ 1º O su plen te será con vo ca do nos ca sos de
vaga, de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas nes te ar ti-
go ou de li cen ça su pe ri or a cen to e vin te dias.

§ 2º Ocor ren do vaga e não ha ven do su plen te,
far-se-á ele i ção para pre en chê-la se fal ta rem mais de
quin ze me ses para o tér mi no do man da to.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta do ou Se -
na dor po de rá op tar pela re mu ne ra ção do man da to.
....................................................................................

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

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 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 (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je to de Lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2003

Dis põe so bre a as sis tên cia far ma-
cêu ti ca aos por ta do res de hi per ten são
ar te ri al, no âm bi to do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os por ta do res de hi per ten são ar te ri al re -

ce be rão, gra tu i ta men te, do Sis te ma Úni co de Sa ú de,
toda a me di ca ção ne ces sá ria a seu tra ta men to.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo, por meio do Mi nis té rio
da Sa ú de, se le ci o na rá os me di ca men tos a se rem uti -
li za dos, com vis tas a ori en tar a aqui si ção dos mes-
mos pe los ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de, nos
ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal.

§ 2º A se le ção de me di ca men tos de ve rá ser re -
vis ta e re pu bli ca da anu al men te, ou sem pre que se fi -
zer ne ces sá rio, para se ade quar ao co nhe ci men to ci -
en tí fi co atu a li za do e à dis po ni bi li da de de no vos me di-
ca men tos no mer ca do.

Art. 2º A im ple men ta ção des ta Lei será fi nan ci a-
da com re cur sos do Orça 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, con for me re gu la men to.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no ano fis cal se -
guin te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A hi per ten são é uma con di ção de ele va da pre -
va lên cia em nos so País. Ela atin ge en tre 15 e 20 mi -
lhões de pes so as, afe tan do es pe ci al men te as pes so-
as na fase mais pro du ti va de suas vi das.

É igual men te ele va do o nú me ro de pes so as in -
ter na das às cus tas do Sis te ma Úni co de Sa ú de em
ra zão de hi per ten são ar te ri al e de suas com pli ca ções
– en tre as qua is des ta cam-se as do en ças car di o vas-
cu la res –, sen do sig ni fi ca ti vos os gas tos pú bli cos e
pri va dos que de cor rem do seu tra ta men to.

Ao lado de me di das de in for ma ção e de edu ca-
ção para a sa ú de da po pu la ção – com vis tas a fa vo re-
cer a pre ven ção e o di ag nós ti co pre co ce – é es sen ci al
o aces so aos me di ca men tos que, em gran de par te
dos ca sos, são os me i os ne ces sá ri os para con tro lar a
do en ça no ní vel clí ni co.

Sem esse con jun to de in ter ven ções, não se ob -
te rá o con tro le da do en ça no País, o que im pli ca rá a
ma nu ten ção da ele va da mor bi-mor ta li da de as so ci a-
da, hoje ob ser va da em nos so meio.

A ga ran tia do aces so aos me di ca men tos cons ti-
tui, as sim; po lí ti ca pú bli ca ca paz de pro mo ver a me -
lho ria da qua li da de de vida de gran des par ce las de
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nos sa po pu la ção, o au men to da pro du ti vi da de e a re -
du ção sig ni fi ca ti va dos gas tos pú bli cos com a as sis-
tên cia a do en ças car di o vas cu la res.

É com essa pers pec ti va que ofe re ço à con si de-
ra ção dos no bres Co le gas essa pro po si ção, es pe ran-
do con tar com seu apo io.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na dor
Pa pa léo Paes.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes para jus ti fi car o
seu pro je to.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP. Para
jus ti fi car. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, con si de ra mos o nos so pro je to
de suma im por tân cia para a sa ú de pú bli ca do nos so
País, por tra tar-se de aten di men to me di ca men to so
aos hi per ten sos.

A hi per ten são é uma con di ção de ele va da pre -
va lên cia em nos so País, que atin ge en tre 15 e 20 mi -
lhões de pes so as, afe tan do-as es pe ci al men te na fase 
mais pro du ti va de suas vi das.

É igual men te ele va do o nú me ro de pes so as in -
ter na das às cus tas do Sis te ma Úni co de Sa ú de em
ra zão de hi per ten são ar te ri al e de suas com pli ca ções
– en tre as qua is des ta cam-se as do en ças car di o vas-
cu la res –, sen do sig ni fi ca ti vos os gas tos pú bli cos e
pri va dos que de cor rem do seu tra ta men to.

Ao lado de me di das de in for ma ção e de edu ca-
ção para a sa ú de da po pu la ção – com vis tas a fa vo re-
cer a pre ven ção e o di ag nós ti co pre co ce –, é es sen ci-
al o aces so aos me di ca men tos que, em gran de par te
dos ca sos, são os me i os ne ces sá ri os para con tro lar a
do en ça no ní vel clí ni co.

Sem esse con jun to de in ter ven ções, não se ob -
te rá o con tro le da do en ça no País, o que im pli ca rá a
ma nu ten ção da ele va da mor bi-mor ta li da de as so ci a-
da, hoje ob ser va da em nos so meio.

A ga ran tia do aces so aos me di ca men tos cons ti-
tui, as sim, po lí ti ca pú bli ca ca paz de pro mo ver a me -
lho ria da qua li da de de vida de gran des par ce las de
nos sa po pu la ção, o au men to da pro du ti vi da de e a re -
du ção sig ni fi ca ti va dos gas tos pú bli cos com a as sis-
tên cia a do en ças car di o vas cu la res.

Pela im por tân cia des te pro je to para a sa ú de pú -
bli ca do nos so País, eu peço o apo io das Srªs e dos
Srs. Se na do res.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são com pe ten-
te.

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

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 99, DE 2003

Dis põe so bre re qui si tos para a con-
ces são, por ins ti tu i ções pú bli cas, de fi-
nan ci a men to, cré di to e be ne fí ci os si mi la-
res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da do a qual quer ins ti tu i ção da ad mi-

nis tra ção pú bli ca da União, dos Esta dos ou dos Mu ni-
cí pi os, que te nha por ob je ti vo o fo men to eco nô mi co e
o es tí mu lo à pro du ção agrí co la ou in dus tri al, con ce-
der fi nan ci a men to, cré di to, isen ção, re ne go ci a ção de
dí vi da ou qua is quer ou tros be ne fí ci os fi nan ce i ros, a
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do que não ob ser ve as
ve da ções es ta be le ci das no art. 7º, in ci so XXXIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A pes soa ju rí di ca, ao re que rer
o be ne fí cio, de ve rá apre sen tar pro va de si tu a ção re -
gu lar ex pe di da pelo ór gão com pe ten te.

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral ga ran te que a edu ca ção
é di re i to de to dos e de ver do Esta do e da fa mí lia, de -
ven do ser 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 o 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.

Na prá ti ca, po rém, ter nos inú me ras ati vi da des
eco nô mi cas que se uti li zam da mão de obra in fan til
para a con se cu ção de seus ob je ti vos co mer ci a is.
Exis tem es ti ma ti vas de que cer ca de três mi lhões de
cri an ças me no res de 16 anos tra ba lham, na ma i o ria
das ve zes, em ati vi da des ab so lu ta men te in sa lu bres.

Se essa re a li da de já é su fi ci en te para ca u sar in -
dig na ção ge ral, as su me con tor nos ain da mais gra ves
quan do é es ti mu la da pelo Po der Pú bli co e às cus tas
do con tri bu in te. É o que ocor re quan do o Esta do, por
meio de suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras e agên ci as de
fo men to e de sen vol vi men to, con ce de em prés ti mos,
dá isen ções ou de sen vol ve qual quer ou tra prá ti ca que 
te nha por ob je ti vo o es tí mu lo eco nô mi co a em pre sas
que se uti li zam de cri an ças na sua li nha de pro du ção.
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Di an te des sa re a li da de, o pre sen te pro je to de lei 
visa a im pe dir que o di nhe i ro pú bli co seja uti li za do em
pro gra mas de in cen ti vo e fo men to eco nô mi co de em -
pre sas que uti li zam a mão de obra in fan til.

A pre sen te pro po si ção é su ges tão da Fun da ção
Abrinq pe los Di re i tos da Cri an ça e ga nhou apo io da
Fren te Par la men tar pela Cri an ça de Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Não é de ma is en fa ti zar que o Con se lho Na ci o nal
dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te (CONANDA) 
já ado tou re so lu ção pre ven do que os re cur sos pú bli-
cos não de vem fi nan ci ar qual quer ati vi da de eco nô mi-
ca que em pre ga mão de obra in fan til.

Assim, con ta mos com o apo io dos no bres pa res
para a apro va ção do pre sen te pro je to de lei que, de vi-
do seu re le van te al can ce so ci al, re quer uma cé le re
tra mi ta ção nes ta Casa.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na dor
Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 7º ................................................................
XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri go so

ou in sa lu bre a me no res de de zo i to e de qual quer tra -
ba lho a me no res de de zes se is anos, sal vo na con di-
ção de apren diz, a par tir de qua tor ze anos.
....................................................................................

( À Co mis são de Assun tos Eco no mi-
cos – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.437 de 20 de fe ve re-
i ro de 1997, que ins ti tui o Sis te ma Na ci o-
nal de Armas – SINARM, es ta be le ce con -
di ções para o re gis tro e para o por te de
arma de fogo, de fi ne cri mes e dá ou tras
pro vi dên ci as, para ve dar o por te de ar-
mas no in te ri or de ve í cu los que efe tu em
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal
de pas sa ge i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de

1997, pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti-
gos:

“Art. 8-A. É ve da do o por te de arma de 
fogo no in te ri or de ve í cu los que efe tu em
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal de

pas sa ge i ros, res sal va das as prer ro ga ti vas
de po li ci a is e mi li ta res.

§1º O trans por te de arma de fogo pelo
ti tu lar de au to ri za ção de por te será re a li za-
do em ve í cu lo de car ga ou em com par ti-
men to de car ga de ve í cu lo de trans por te de
pas sa ge i ros.

§ 2º As em pre sas res pon sá ve is pela
pres ta ção dos ser vi ços de trans por te in ter-
na ci o nal e in te res ta du al de pas sa ge i ros
ado ta rão as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
evi tar o em bar que ir re gu lar de pas sa ge i ros
ar ma dos, e uti li za rão equi pa men tos de de-
ten ção de me ta is, fi xos ou por tá te is, nos ter -
mi na is de em bar que e no in te ri or dos ve í cu-
los.”

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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo re du zir
os as sal tos no trans por te de pas sa ge i ros, em vi a gem
in te res ta du al ou in ter na ci o nal, no ta da men te o trans -
por te ro do viá rio.

Tal mo da li da de de li tu o sa tem cres ci do as sus ta-
do ra men te em nos so País, atin gin do prin ci pal men te
os seg men tos de me nor ren da da po pu la ção, que
mais uti li za o trans por te ro do viá rio.

Da dos co lhi dos jun to ao Cen tro de Estu dos em
Lo gís ti ca da Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e 
di vul ga dos pela Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por-
te (CNT), em sua pes qui sa so bre trans por te de pas -
sa ge i ros de ju nho de 2002, nos in for mam que mais de 
90% dos des lo ca men tos no País se fa zem atra vés do
trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros; sen do cer to
que essa mo da li da de de trans por te é bas tan te uti li za-
da por tu ris tas e por mi gran tes, que re tor nam para vi -
si tar seus pa ren tes, mu i tas ve zes tra zen do con si go
di nhe i ro ou per ten ces de va lor.

Em al gu mas re giões do país, a si tu a ção é tão
gra ve que os ôni bus de pas sa ge i ros só cir cu lam em
com bo i os, vi san do a as se gu rar pro te ção mú tua.

Os as sal tos a ôni bus são em ge ral re a li za dos
por pes so as que em bar cam re gu lar men te como pas -
sa ge i ros, fa zen do uso de arma de fogo quan do o ve í-
cu lo já se en con tra dis tan te de qual quer nú cleo ur ba-
no, ren den do o mo to ris ta e o fa zen do es ta ci o nar, nor -
mal men te em lo cal onde ou tros ban di dos o aguar da-
vam.

De fato, o as sal to aos ôni bus é um for te em pe ci-
lho a que o trans por te de pas sa ge i ros pos sa ser mais
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efi ci en te e de me lhor qua li da de; de modo que é ne-
ces sá rio que o Po der Pú bli co ado te me di das que ini -
bam essa prá ti ca de li tu o sa e fa ci li tem que esse se tor
eco nô mi co pos sa ser mais co bra do em sua pres ta ção
de ser vi ço. Aliás, da dos da pró pria CNT, di vul ga dos
na an te ri or men te men ci o na da pes qui sa, in di cam que
o fa tu ra men to anu al do se tor é de R$ 1,7 bi lhões, ge -
ran do mais de 70 mil em pre gos di re tos e, em ter mos
glo ba is, os trans por tes in te res ta du a is e os in ter mu ni-
ci pa is, cri am mais de 500 mil em pre gos in di re tos.

Com efe i to, a pre sen te pro po si ção es ten de para 
to das as mo da li da des de trans por te de pas sa ge i ros a 
ve da ção atu al men te vi gen te ao por te de ar mas no in -
te ri or de aviões. Re fe ri da nor ma foi ins ti tu í da pe los
arts. 19 a 21 do De cre to nº 2.222, de 1997, que re gu-
la men tou a Lei nº 9.437, do mes mo ano, re la ti va ao
re gis tro e por te de ar mas de fogo.

Entre tan to, a lei em ques tão nada dis põe a res -
pe i to do por te de ar mas no in te ri or dos de ma is ve í cu-
los de trans por te de pas sa ge i ros. Tra ta-se, por tan to,
de aper fe i ço ar o tex to da pró pria lei, es cla re cen do
cla ra men te que a ve da ção ao por te de arma de fogo
no in te ri or de qual quer ve í cu lo des ti na do ao trans por-
te in ter na ci o nal ou in te res ta du al de pas sa ge i ros, in-
de pen den te da mo da li da de – aé reo, ro do viá rio, fer ro-
viá rio ou aqua viá rio de trans por te.

O pro je to atri bui às em pre sas res pon sá ve is pelo 
trans por te in te res ta du al ou in ter na ci o nal a res pon sa-
bi li da de pela de tec ção das ar mas de fogo en tre os
pas sa ge i ros a se rem em bar ca dos, re ser van do as
mes mas a es co lha da tec no lo gia mais apro pri a da
para a con se cu ção des se ob je ti vo.

Po de rão ser uti li za dos de tec to res de me tal fi xos
ou por tá te is, a se rem ins ta la dos nos ter mi na is de em -
bar que ou no in te ri or dos pró pri os ve í cu los, con for me
a re gu la men ta ção que vier a ser edi ta da pelo Po der
Exe cu ti vo.

Pe las ra zões ex pos tas, con ta mos com a co la bo-
ra ção dos ilus tres par la men ta res para a apro va ção do 
pro je to ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, PSB – SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

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

CA PÍ TU LO III
Do Porte

Art. 6º O por te de arma de fogo fica con di ci o na-
do a au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te, res sal va-

dos os ca sos ex pres sa men te pre vis tos na le gis la ção
em vi gor.

Art. 7º A au to ri za ção para por tar arma de fogo
terá efi cá cia tem po ral li mi ta da, nos ter mos de atos re -
gu la men ta res e de pen de rá de o re que ren te com pro-
var ido ne i da de, com por ta men to so ci al pro du ti vo, efe -
ti va ne ces si da de, ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co-
ló gi ca pata o ma nu se io de arma de fogo.

§ 1º O por te es ta du al de arma de fogo re gis tra da
res trin gir-se-á aos li mi tes da uni da de da fe de ra ção na 
qual es te ia do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se hou -
ver con vê nio en tre es ta dos li mí tro fes para re cí pro ca
va li da de nos res pec ti vos ter ri tó ri os.

§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO)
Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para o por te de

arma de fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal, so men te será ex pe di da em con di ções es pe ci a is,
a se rem es ta be le ci das em re gu la men to.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de taxa pela
pres ta ção de ser vi ços re la ti vos à ex pe di ção de Por te
Fe de ral de Arma de Fogo, nos va lo res cons tan tes do
Ane xo a esta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti-
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.
....................................................................................

(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 101, DE 2003

Alte ra o art. 36 da Lei nº 5.991, de 17 
de de zem bro de 1973, que dis põe so bre o 
con tro le sa ni tá rio do co mér cio de dro-
gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti-
cos e cor re la tos, para pro i bir a cap ta ção
de re ce i tas con ten do pres cri ções ma gis-
tra is e ofi ci na is por ou tros es ta be le ci-
men tos de co mér cio de me di ca men tos
que não as far má ci as e ve dar a in ter me-
di a ção de ou tros es ta be le ci men tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 36 da Lei nº 5.991, de 17 de de zem-

bro de 1973, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 36.. ................................................
§ 1º É ve da da a cap ta ção de re ce i tas

con ten do pres cri ções ma gis tra is e ofi ci na is
em dro ga ri as, er va na ri as e pos tos de me di-
ca men tos, ain da que em fi li a is da mes ma
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em pre sa, bem como a in ter me di a ção en tre
em pre sas.

§ 2º É ve da da às far má ci as que pos su-
em fi li a is a cen tra li za ção to tal da ma ni pu la-
ção em ape nas um dos es ta be le ci men tos.
(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do:
1. O avi a men to da pres cri ção ma gis tral e ofi ci-

nal com pre en dem a ava li a ção far ma cêu ti ca, a ma -
ni pu la ção e a dis pen sa ção do me di ca men to ma ni-
pu la do.

2. A Lei Fe de ral nº 5.991, de 17 de de zem bro de
1973, de fi ne que so men te a far má cia é o es ta be le ci-
men to para efe tu ar a ma ni pu la ção de fór mu las ma gis-
tra is e ofi ci na is.

3. De acor do com a Re so lu ção do Con se lho Fe -
de ral de Far má cia ,CFF nº 357, de 20 de abril de
2001, a ava li a ção far ma cêu ti ca da pres cri ção ma gis-
tral e ofi ci nal deve ser efe tu a da com fun da men to nos
se guin tes as pec tos:

• Te ra pêu ti cos (far ma cêu ti cos e far ma-
co ló gi cos);

• Ade qua ção ao in di vi duo;
• Con tra-in di ca ção e in te ra ções me di-

ca men to sas e ali men ta res;
• Aspec tos le ga is, so ci a is e eco nô mi-

cos.

Além das de ma is da dos que de vem con ter
uma pres cri ção con for me as exi gên ci as da pró pria
Lei nº 5991/73 e le gis la ção do pres cri tor.

4. Tam bém de acor do com a Re so lu ção RDC da
Agen cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA) nº 
33, de 19 de abril de 2000, além do des cri to aci ma,
pre vê que a ava li a ção far ma cêu ti ca da pres cri ção
ma gis tral e ofi ci nal seja fe i ta quan to:

• A vi a bi li da de e com pa ti bi li da de dos
com po nen tes en tre si, suas con cen tra ções
e do ses má xi mas re co men da das an tes da
ma ni pu la ção.

5. Ain da se gun do a Re so lu ção RDC nº 33/00 a
pre pa ra ção ma gis tral e ofi ci nal en vol ve a ava li a ção
far ma cêu ti ca da pres cri ção, a ma ni pu la ção, o Con tro-
le de Qu a li da de, Con ser va ção e a Dis pen sa ção.

Como pode ser ob ser va do o con su mi dor vai
pre ju di ca do em de i xar sua pres cri ção em dro ga ria ou

em ou tro es ta be le ci men to que não a far má cia, como
es ta be le ce a Agen cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria cor ren do se rio ris co sa ni tá rio.

6. A ro ti na de Ava li a ção far ma cêu ti ca, ma ni pu la-
ção e dis pen sa ção de fór mu las ma gis tra is e ofi ci na is
é in trans fe rí vel de uma em pre sa para ou tra, pe las ra -
zões aba i xo des cri tas:

• A res pon sa bi li da de téc ni ca do far ma-
cêu ti co so bre as for mu la ções ma gis tra is e
ofi ci na is so men te pode ser de le ga da ao far -
ma cêu ti co subs ti tu to con for me pre ce i tua a
Lei nº 5.991/73.

• A ras tre a bi li da de das in for ma ções
far ma co téc ni cas, cer ti fi ca dos de aná li se, do -
cu men tos com pro ba tó ri os e re gis tros do
pro ces so da ma ni pu la ção, não pode ser dis -
po ni bi li za dos a ou tras em pre sas.

• A ins pe ção da Au to ri da de Sa ni tá ria
ou do Con se lho de Clas se fica pre ju di ca da
quan do da cap ta ção de re ce i ta com fór mu-
las ma gis tra is e ofi ci na is por dro ga ria ou ou -
tro es ta be le ci men to, uma vez que os da dos
a se rem ras tre a dos não es tão nes tes es ta-
be le ci men tos.

Di an te dos ar gu men tos apre sen ta dos, é de no -
tó rio sa ber os ris cos e pre ju í zos que o con su mi dor
fica ex pos to quan do ocor re a cap ta ção de re ce i tas
con ten do for mu la ções ma gis tra is e ofi ci na is por Dro -
ga ri as, Erva ná ri as ou Pos tos de Me di ca men tos,
bem como a in ter me di a ção en tre em pre sas ou ou-
tros es ta be le ci men tos.

Por tan to, o con su mi dor:
• Não re ce be in for ma ções cla ras e se-

gu ras so bre sua for mu la ção per so na li za da;
• Não con ta, quan do hou ver ne ces si-

da de, com a ação ime di a ta da Au to ri da de
Sa ni tá ria e Con se lho de Clas se;

• Per de o di re i to do con ta to com o far -
ma cêu ti co que ma ni pu la sua fór mu la per so-
na li za da, bem como o di re i to de re ce ber ori -
en ta ção cla ra e pre ci sa so bre as subs tân ci-
as que con tém sua fór mu la;

• Não tem ga ran tia da in te gri da de, se-
gu ran ça da for mu la ção per so na li za da quan -
do lhe é dis pen sa do por ou tros es ta be le ci-
men tos que não seja a far má cia. Po den do
exis tir o com pro me ti men to da for mu la quan -
do não for ar ma ze na da ou guar da da ade-
qua da men te, ou pos si bi li da de de fal si fi ca-
ção;
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• Não terá me i os de ava li ar se o es ta-
be le ci men to que pro ce deu a ma ni pu la ção
de sua fór mu la per so na li za da se gue as
Boas Prá ti cas de Ma ni pu la ção em Far má cia
(BPMF);

• Não tem meio de sa ber se o es ta be-
le ci men to que ma ni pu lou sua fór mu la per so-
na li za da está de vi da men te li cen ci a da jun to
aos ór gãos com pe ten tes de fis ca li za ção,
con for me de ter mi na o item 4.6.4.6 da Re so-
lu ção RDC n.º 33/00.

Com base nes se en ten di men to, a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria – ANVISA re gu la-
men tou a ma té ria con for me a pro po si ção, por
meio da Re so lu ção RDC nº 33, de 19 de Abril de
2000 (re pu bli ca da no DOU de 8 de ja ne i ro de
2001), em vi gor.

Este pro je to pro põe-se, as sim, dar for ça de lei a
es ses pre ce i tos le ga is re gu la men ta res.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na do-
ra Iris de Ara u jo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre o Con tro le Sa ni tá rio
do Co mér cio de Dro gas, Me di ca men tos,
Insu mos Far ma cêu ti cos e Cor re la tos, e
dá ou tras Pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 36. A re ce i ta de me di ca men tos ma gis tra is e

ofi ci na is, pre pa ra dos na far má cia, de ve rá ser re gis tra-
da em li vro de re ce i tuá rio.
....................................................................................

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RESOLUÇÃO N.º 357/2001

Apro va o re gu la men to téc ni co das
Boas Prá ti cas de Far má cia.

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

AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RESOLUÇAO – RDC 
Nº 33, DE 19 DE ABRIL DE 2000

A Di re to ria Co le gi a da da Agên cia Na ci o nal de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria, no uso da atri bu i ção que lhe
con fe re o art. 11 in ci so IV, do Re gu la men to da ANVS
apro va do pelo De cre to nº 3.029, de 16 de abril de

1999, dos §§ 1º e 2º do art. 95 do Re gi men to in ter no
apro va do pela Re so lu ção n.º 1, de 26 de abril de
1999, em re u nião re a li za da em 19 de abril de 2000,
ado tou a se guin te Re so lu ção de Di re to ria Co le gi a da
e eu, Di re tor-Pre si den te, de ter mi no a sua pu bli ca-
ção:

Art. 1º Apro var o Re gu la men to Téc ni co so bre
Boas Prá ti cas de Ma ni pu la ção de Me di ca men tos em
far má ci as e seus Ane xos.
....................................................................................

4.6.4.6. A far má cia de ve rá afi xar, de modo vi sí-
vel, no prin ci pal lo cal de aten di men to ao pú bli co, pla -
ca in for ma ti va com da dos da lo ca li za ção da au to ri da-
de sa ni tá ria lo cal, para fins de ori en ta ção aos con su-
mi do res que de se ja rem en ca mi nhar re cla ma ções de
pre pa ra ções ma ni pu la das.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 102, DE 2003

Acres cen ta § 3º ao art. 389 da Con-
so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dis por so bre a re a-
li za ção de ser vi ços vo lun tá ri os, pe las
mães em pre ga das, nas cre ches ou lo ca is
apro pri a dos para guar da dos fi lhos, no
pe río do de ama men ta ção, man ti dos pe-
las em pre sas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 389 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te pa rá gra fo ter ce i ro:

Art. 389. ................................................
............................................................
§ 3º Nos es ta be le ci men tos sub me ti dos

à exi gên cia cons tan te do § 1º, é as se gu ra do
às mães em pre ga das o di re i to à pres ta ção
de ser vi ços vo lun tá ri os, por um dia a cada
quin ze na, em sis te ma de ro dí zio en tre elas,
nas cre ches ou lo ca is man ti dos para guar da
dos fi lhos sob vi gi lân cia e as sis tên cia, sem
pre ju í zo da re mu ne ra ção e dos de ma is di re i-
tos tra ba lhis tas. (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

Nos úl ti mos anos, o tra ba lho vo lun tá rio tem se
re ve la do uma al ter na ti va bas tan te viá vel de pres ta ção
de ser vi ços so ci a is. Tra ta-se da par ti ci pa ção di re ta da
co mu ni da de na cons tru ção da ci da da nia. Essa mo da-
li da de de atu a ção re pre sen ta uma for ma me nos bu ro-
crá ti ca, mais eco nô mi ca e mais so li dá ria de so lu ci o-
nar pro ble mas crô ni cos de nos sa so ci e da de. Alguns
au to res apon tam o vo lun ta ri a do como uma so lu ção
para e de sem pre go, uma al ter na ti va de ocu pa ção
num mun do que se anun cia com me nos em pre go e
mais tem po de la zer.

A com bi na ção de tra ba lho vo lun tá rio com tra ba-
lho re mu ne ra do, por ou tro lado, tam bém re pre sen ta
uma for ma vá li da de en fren tar o pro ble ma da au sên-
cia de ocu pa ção e das va ri a ções nas de man das de
pro du ção. Com bi nan do fa to res é pos sí vel ma xi mi zar
os be ne fí ci os so ci a is do tra ba lho e res pon der, pelo
me nos em par te, às exi gên ci as de uma so ci e da de
mais jus ta, mais so li dá ria e igua li tá ria. Mu i tas ex pe-
riên ci as vêm sen do re a li za das nes se sen ti do. E,
como re sul ta do, via de re gra, ob ser va-se ma i or sa tis-
fa ção pes so al do em pre ga do, com re fle xos na pro du-
ti vi da de da em pre sa.

Essa nova re a li da de pode ser con fron ta da com
a exis tên cia de nor mas tra ba lhis tas con so li da das a
res pe i to da pro te ção à ma ter ni da de e ao tra ba lho da
mu lher. Re gis tre-se que a CLT pre vê, em seu art. 389, 
uma sé rie de pro ce di men tos mí ni mos re la ti vos aos
mé to dos e aos lo ca is de tra ba lho. E as se gu ra a ma nu-
ten ção de lo ca is apro pri a dos (ou cre ches) para que
as mães tra ba lha do ras pos sam guar dar sob vi gi lân-
cia e as sis tên cia os seus fi lhos, nos es ta be le ci men tos
em que tra ba lha rem pelo me nos trin ta mu lhe res com
mais de de zes se is anos. Exis tin do essa exi gên cia,
nada mais ra zoá vel do que per mi tir que as pró pri as
mães pos sam, tra ba lhan do vo lun ta ri a men te, cu i dar
de seus fi lhos, num sis te ma de re ve za men to.

O tra ba lho vo lun tá rio pode dar às mães tra ba-
lha do ras sa tis fa ção pes so al e re pre sen tar, para os fi -
lhos, equi lí brio psi co ló gi co e cres ci men to sa dio. Tudo
isso co la bo ra rá para a pro du ti vi da de na em pre sa e
para a re du ção dos atri tos en tre em pre ga dos e em-
pre ga do res, sem re pre sen tar um au men to sig ni fi ca ti-
vo de cus tos para as em pre sas. As des pe sas com
pes so al nas cre ches se rão re du zi das e ha ve rá uma
ma i or in te gra ção en tre os ob je ti vos da em pre sa e os
an se i os dos em pre ga dos.

Nos sa pro po si ção pre vê uma li cen ça quin ze nal,
sem pre ju í zo da re mu ne ra ção e dos di re i tos tra ba lhis-
tas, para que as mães tra ba lha do ras pos sam re a li zar

tra ba lho vo lun tá rio nas cre ches ou lo ca is de guar da
as sis tên cia às cri an ças. Essa li cen ça será con ce di da
num sis te ma de ro dí zio, o que per mi ti rá, nas em pre-
sas com mais de trin ta em pre ga das, que em to dos os
dias úte is haja pelo me nos uma vo lun tá ria au xi li an do
na cre che. Re gis tre-se. além dis so, que tra ta-se de
uma fa cul da de da qual a mu lher po de rá uti li zar-se ou
não.

Da dos os ar gu men tos que jus ti fi cam a apre sen-
ta ção da pre sen te pro pos ta, es pe ra mos con tar com o
apo io de nos sos ilus tres pa res para a sua apro va ção
e even tu al apri mo ra men to.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na do-
ra Íris de Ara ú jo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

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

....................................................................................
Art. 389 – Toda em pre sa é obri ga da:
I – a pro ver os es ta be le ci men tos de me di das

con cer nen tes a hi gi e ni za ção dos mé to dos e lo ca is de
tra ba lho, tais como ven ti la ção e ilu mi na ção e ou tros
que se fi ze rem ne ces sá ri os à se gu ran ça e ao con for-
to das mu lhe res, a cri té rio da au to ri da de com pe ten te;

II – a ins ta lar be be dou ros, la va tó ri os, apa re lhos
sa ni tá ri os; dis por de ca de i ras ou ban cos, em nú me ro
su fi ci en te, que per mi tam às mu lhe res tra ba lhar sem
gran de es go ta men to fí si co;

III – a ins ta lar ves tiá ri os com ar má ri os in di vi du a-
is pri va ti vos das mu lhe res, ex ce to os es ta be le ci men-
tos co mer ci a is, es cri tó ri os, ban cos e ati vi da des afins,
em que não seja exi gi da a tro ca de rou pa e ou tros, a
cri té rio da au to ri da de com pe ten te em ma té ria de se -
gu ran ça e hi gi e ne do tra ba lho, ad mi tin do-se como su -
fi ci en tes as ga ve tas ou es ca ni nhos, onde pos sam as
em pre ga das guar dar seus per ten ces;

IV – a for ne cer, gra tu i ta men te, a ju í zo da au to ri-
da de com pe ten te, os re cur sos de pro te ção in di vi du al,
tais como ócu los, más ca ras, lu vas e rou pas es pe ci a-
is, para a de fe sa dos olhos, do apa re lho res pi ra tó rio e
da pele, de acor do com a na tu re za do tra ba lho.

§ 1º  Os es ta be le ci men tos em que tra ba lha rem
pelo me nos 30 (trin ta) mu lhe res com mais de 16 (de -
zes se is) anos de ida de te rão lo cal apro pri a do onde
seja per mi ti do às em pre ga das guar dar sob vi gi lân cia
e as sis tên cia os seus fi lhos no pe río do da ama men ta-
ção.
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§ 2º  A exi gên cia do § 1º po de rá ser su pri da por
meio de cre ches dis tri ta is man ti das, di re ta men te ou
me di an te con vê ni os, com ou tras en ti da des pú bli cas
ou pri va das, pe las pró pri as em pre sas, em re gi me co -
mu ni tá rio, ou a car go do SESI, do SESC, da LBA ou
de en ti da des sin di ca is.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 103, DE 2003

Dis põe so bre a con ces são de in cen-
ti vos aos em pre ga do res que con tra ta rem
tra ba lha do res com ida de aci ma de qua-
ren ta e cin co anos, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pes soa ju rí di ca que, na qua li da de de

em pre ga dor, con tra tar em pre ga dos com ida de su pe-
ri or a qua ren ta e cin co anos, são as se gu ra dos in cen ti-
vos, por trin ta e seis me ses, a con tar da data de pu bli-
ca ção des ta Lei, des de que as ad mis sões re pre sen-
tem acrés ci mo no nú me ro de em pre ga dos.

Art. 2º Para as con tra ta ções pre vis tas no ar ti go
an te ri or, são re du zi das:

I – a se ten ta e cin co por cen to de seu va lor vi -
gen te em 1º de ja ne i ro de 2001, as alí quo tas das con -
tri bu i ções so ci a is des ti na das ao Ser vi ço So ci al da
Indús tria – SESI, Ser vi ço So ci al do Co mér cio –
SESC, Ser vi ço So ci al do Trans por te – SEST, Ser vi ço
Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri al – SENAI, Ser vi-
ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer ci al – SENAC,
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem do Trans por te –
SENAT, Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que-
nas Empre sas – SEBRAE e Insti tu to Na ci o nal de Co -
lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, bem como ao
sa lá rio edu ca ção e para o fi nan ci a men to do se gu ro
de aci den te do tra ba lho;

II – para dois por cen to, a alí quo ta da con tri bu i-
ção para o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço –
FGTS, de que tra ta a Lei nº 8.036, de 1º de maio de
1990.

§ 1º As re du ções 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 d Se gu ro So ci-
al – INSS e ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi-
ço – FGTS.

§ 2º As re du ções sub sis ti rão en quan to o qua dro
de em pre ga dos c a res pec ti va fo lha sa la ri al, da em -
pre sa ou es ta be le ci men to, fo rem su pe ri o res às res-

pec ti vas mé di as men sa is dos seis me ses ime di a ta-
men te an te ri o res ao data de pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 3º As em pre sas que, a par tir da data de pu -
bli ca ção des ta Lei, au men ta rem seu qua dro de pes -
so al em re la ção à mé dia men sal do nú me ro de em -
pre gos no pe río do de re fe rên cia men ci o na do no ar ti-
go an te ri or 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 to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES.

Art. 4º O des cum pri men to, pelo em pre ga dor, do
dis pos to nos §§ 2º e 3º do ar ti go 2ºdes ta Lei su je i ta-o
a mul ta de R$506,00 (qui nhen tos e seis re a is), por
tra ba lha dor con tra ta do nos mol des do art. 1º, que se
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. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nos sa so ci e da de é iden ti fi ca da como a so ci e da-
de do tra ba lho. Suas ca rac te rís ti cas es tão se mo di fi-
can do quer qua li ta ti va men te, em de cor rên cia da cres -
cen te tec no lo gia, quer quan ti ta ti va men te, de vi do a
me nor dis po ni bi li da de de tra ba lho, acar re tan do de-
sem pre go em todo o mun do.

Infe liz men te, essa so ci e da de que de sen vol ve
me i os ca pa zes d pro lon gar a vida do ser hu ma no, cri -
an do me ca nis mos de pro te ção se gu ran ça, pa ra do-
xal men te, li mi ta, de ses ti mu la e até mes mo im pe de
par ti ci pa ção de pes so as com mais ida de nos pro ces-
sos so ci o e co nô mi cos cul tu ra is de pro du ção, bem
como nos pro ces sos de de ci são e in te gra ção d~ so ci-
e da de.

À me di da que as pes so as vão en ve lhe cen do,
elas vão sen do em pur ra das para uma con di ção de
mar gi na li da de so ci al, sem pre que são le van ta das
bar re i ras so ci a is, de sen vol ven do ati tu des de pre con-
ce i to e dis cri mi na ção.

Den tre os vá ri os se to res so ci a is onde ocor re
uma sen sí vel dis cri mi na ção à pes soa mais ma du ra,
si tua-se o de tra ba lho. As cons tan tes al te ra ções que
es tão acon te cen do no mun do do tra ba lho po si ci o-
nam-se con tra es sas pes so as no que tan ge à opor tu-
ni da de pro fis si o nal e ma nu ten ção de em pre gos, o
que ex clu em os ido sos do mer ca do de tra ba lho.

Hoje, as pes so as com mais de qua ren ta e cin co
anos têm cons ciên cia do ris co em que se en con tram de
não con se guir no vos em pre gos quan do per dem o atu al.
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É im por tan te sa li en tar, en tre tan to, que na re la-
ção ida de-pro du ti vi da de, acre di ta-se que a pro du ti vi-
da de di mi nui com a ida de, isto é, ha bi li da des tais
como ve lo ci da de, agi li da de, for ça e co or de na ção de -
cres cem com o tem po e que o té dio no tra ba lho pro -
lon ga do e a fal ta de es tí mu lo in te lec tu al con tri bu em
para a di mi nu i ção da pro du ti vi da de.

As evi dên ci as, po rém, con tes tam esta cren ça.
Se gun do a OMS, pes qui sas in di cam que os tra ba lha-
do res com mais ida de têm ta xas de pro du ti vi da de si -
mi la res às das pes so as mais jo vens em ta re fas que
exi gem uma aten ção con tí nua e em ati vi da des para
as qua is os tra ba lha do res de mais ida de con tam com
uma gran de ex pe riên cia. Exis te, é cer to, uma di mi nu i-
ção da for ça e da re sis tên cia mus cu lar, mas a ma i o ria
dos tra ba lhos atu a is tem exi gên ci as que po dem sa tis-
fa zer a ma i o ria das pes so as sa u dá ve is até os se ten ta
anos ou mais. O tem po de re a ção do ido so no tra ba-
lho é ma i or, mas sua ex pe riên cia com pen sa, de so-
bra, essa li mi ta ção. Os tra ba lha do res ido sos ela bo-
ram, atra vés de sua vida de tra ba lho, es tra té gi as para
en fren tar os pro ble mas, fato que com pen sa suas li mi-
ta ções fí si cas ou cog ni ti vas.

Res sal te-se, en fim, que os tra ba lha do res com
mais ida de ín di ces me no res de fal tas ao tra ba lho e
aci den tes quan do com pa ra dos com jo vens. Se gun do
al guns au to res, o fato pode ser ex pli ca do pela
ma1e~-mo ti va ção que eles têm para se man ter no
em pre go, ten do em vis ta a di fi cul da des que en fren ta-
ri am se fos sem des pe di dos.

Não me nos im por tan te, na ques tão ida de-ro ta ti-
vi da de, os re sul ta dos das pes qui sas que ates tam
que, quan to mais ve lho o tra ba lha do fica, me nor pro -
pen são terá de aban do nar o tra ba lho. Tal vez por que
eles sa bem que, à me di da que en ve lhe cem, têm me -
no res chan ces no mer ca do de tra ba lho, ao con trá rio
dos jo vens que sen tem o im pul so cons tan te de pro cu-
rai no vos de sa fi os.

Nes se con tex to, es ta mos apre sen tan do o pre-
sen te pro je to que visa a dar con di ções aos tra ba lha-
do res e às em pre sas com vis tas a equa ci o nar, ao me -
nos em par te, esse gra ve pro ble ma so ci al que é o da
pro gres si va ex clu são da pes soa mais ma du ra do
mer ca do do tra ba lho.

To ma mos o cu i da do, ao con ce der in cen ti vos à
con tra ta ção da mão-de-obra mais ma du ra, de não cri -
ar obs tá cu los à ad mis são dos jo vens que, como se
sabe, tam bém vêm ex pe ri men tan do gran des di fi cul-
da des para se in se ri rem nes se mes mo mer ca do. Para 
tan to, es ta mos per mi tin do a con tra ta ção das pes so as
com mais de qua ren ta e cin co anos des de que ela re -
pre sen te um acrés ci mo no qua dro de em pre ga dos e

na res pec ti va fo lha sa la ri al da em pre sa ou es ta be le ci-
men to.

Estas as ra zões que nos le vam a apre sen tar o
pre sen te pro je to de lei, que sub me te mos à apre ci a-
ção dos no bres co le gas in te gran tes des ta Casa, na
ex pec ta ti va de seu aper fe i ço a men to e apro va ção.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na-
dora Iris de Ara ú jo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

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

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.

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

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2003

Alte ra o art. 6º da Lei nº 7.990, de
1989 e o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.001, de
1990, para ele var a com pen sa ção fi nan-
ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos mi ne-
ra is ao mes mo per cen tu al pago pela ex-
plo ra ção de pe tró leo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 6º da Lei nº 7.990, de 28

de de zem bro de 1989, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela 
ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is, para fins
de apro ve i ta men to eco nô mi co, será de 10%
(dez por cen to) so bre o va lor do fa tu ra men to
lí qui do re sul tan te da ven da do pro du to mi-
ne ral ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro ces-
so de be ne fi ci a men to ado ta do e an tes de
sua trans for ma ção in dus tri al (NR).”

Art. 2º O § 1º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de
mar ço de 1990, com a re da ção dada pela Lei nº
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9.993, de 24 de ju lho de 2000, pas sa a vi ger com a
se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
§ 1º Ten do em con ta os ris cos ge o ló gi-

cos, as ex pec ta ti vas de pro du ção, e ou tros
fa to res per ti nen tes, o Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia po de rá in clu ir no con tra to de con-
ces são de la vra, pre vis to no art. 43 do De-
cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
a re du ção do per cen tu al de fi ni do no art. 6º
da Lei nº 7.990, de 27 de de zem bro de
1989, até o mí ni mo de 5% (cin co por cen to)
do fa tu ra men to lí qui do.

....................................................(NR)”

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor após de cor ri dos
120 (cen to e vin te) dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

Jus ti fi ca ção

A com pen sa ção fi nan ce i ra a es ta dos e mu ni cí-
pi os pela ex plo ra ção de re cur sos na tu ra is é um ins tru-
men to já con so li da do pela prá ti ca e pela le gis la ção
bra si le i ra. Tra ta-se de fon te de re ce i ta de suma im por-
tân cia para es ta dos como o Pará, onde a ati vi da de
mi ne ra do ra res pon de por par ce la subs tan ci al da pro -
du ção eco nô mi ca.

Ocor re que há uma in jus ti fi ca da di fe ren ça en tre
a Com pen sa ção Fi nan ce i ra por Explo ra ção Mi ne ral
(CFEM) que atin ge, no má xi mo, 3% do fa tu ra men to
lí qui do e os ro yal ti es por ex plo ra ção de pe tró leo,
que ga ran tem aos es ta dos e mu ni cí pi os en tre 5% e
10%.

Ora, a ati vi da de de mi ne ra ção é mu i to mais le si-
va ao meio-am bi en te e ao te ci do so ci al das re giões
de ex plo ra ção do que a ex tra ção de pe tró leo. Esta úl ti-
ma faz-se, na ma i o ria das ve zes, na pla ta for ma con ti-
nen tal, ser vin do os mu ni cí pi os ape nas como pla ta for-
ma de ope ra ção. Já a ex tra ção mi ne ral ras ga o solo,
pro vo ca flu xos mi gra tó ri os e cres ci men to ace le ra do
da po pu la ção de pe que nos mu ni cí pi os. Traz con si go
a ex pan são de ha bi ta ções pre cá ri as, pros ti tu i ção, ex -
plo ra ção in fan til e ou tros ma les as so ci a dos às lo ca li-
da des ins ta la das de for ma rá pi da e pre cá ria.

O pro je to bus ca, por tan to, dar aos es ta dos e
mu ni cí pi os onde há ex plo ra ção mi ne ral a jus ta com -
pen sa ção fi nan ce i ra pe los im pac tos só cio- am bi en ta is
so fri dos, to man do como pa râ me tro os per cen tu a is de
ro yal ti es por ex plo ra ção pe tro lí fe ra.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Luiz
Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

....................................................................................
Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra-

ção de re cur sos mi ne ra is, para fins de apro ve i ta men-
to eco nô mi co, será de até 3% (três por cen to) so bre o
va lor do fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da ven da do
pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro-
ces so de be ne fi ci a men to ado ta do e an tes de sua
trans for ma ção in dus tri al.
....................................................................................

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção fi -
nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra men to lí -
qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í dos os tri -
bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to
mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as de se gu ros.

§ 1º per cen tu al da com pen sa ção, de acor do
com as clas ses de subs tân ci as mi ne ra is, será de:

I – mi né rio de alu mí nio, man ga nês, sal-gema e
po tás sio: 3% (três por cen to);

II – fer ro, fer ti li zan te, car vão e de ma is subs tân ci-
as mi ne ra is: 2% (dois por cen to), res sal va do o dis pos-
to no in ci so IV des te ar ti go;

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das la pi dá ve-
is, car bo na dos e me ta is no bres, 0,2% (dois dé ci mos
por cen to);

IV – ouro: 1% (um por cen to), quan do ex tra í do
por em pre sas mi ne ra do ras, isen tos os ga rim pe i ros.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 227, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

....................................................................................
Art. 43. A con ces são de la vra terá por tí tu lo uma

por ta ria as si na da pelo Mi nis tro de Esta do de Mi nas e
Ener gia. (Re da ção dada pela Lei nº 9.314, de
14-11-1996)
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à
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ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ri aNº 79, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 1, de 2003, pro ve ni-
en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002,
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ger vá sio
Sil va (PFL-SC), pre li mi nar men te pelo aten-
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel, nos ter mos do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 1, de 2003.

Re la tor Re vi sor: Se na dor José Jor ge.

Co mu ni co ao Ple ná rio que não há acor do en-
tre as Li de ran ças para a vo ta ção do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 1, de 2003. Assim, de acor do com
o Re gi men to e a Cons ti tu i ção, va mos adi ar a Ordem 
do Dia.

Apro ve i to esta opor tu ni da de para pe dir aos Srs.
Lí de res, como fiz quan do da Me di da Pro vi só ria nº 77,
que es ta be le çam um pra zo para re sol ve rem a vo ta-
ção da me di da por que, de ou tra ma ne i ra, a Mesa,
como fez an te ri or men te, sub me te rá a me di da ao Ple -
ná rio para ser de ci di da pelo voto das Srªs. e dos Srs.
Se na do res.

Com a pa la vra o Se na dor José Jor ge, como Re -
la tor da ma té ria.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-
te, fa la rei da tri bu na para ler meu re la tó rio. Pre fi ro lê-lo 
hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª pre -
fe re ler seu re la tó rio hoje?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Exa ta men te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 

o di re i to de lê-lo hoje.

PARECER Nº 171, DE 2003
(De Ple ná rio)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Re la tor.)
– Mu i to obri ga do. Sr. Pre si den te, Srªs.e Srs. Se na do-
res:

Re la tó rio de Ple ná rio, so bre a Me di da Pro vi só-
ria nº 79, de 27 de no vem bro de 2002, que dis põe so -
bre o di re i to ao res sar ci men to dos cus tos de for ma-
ção de atle ta não pro fis si o nal e a ex plo ra ção co mer ci-
al da ima gem do atle ta pro fis si o nal, im põe ve da ções
ao exer cí cio de car go ou fun ção exe cu ti va em en ti da-
de de ad mi nis tra ção de des por to pro fis si o nal, fixa
nor mas de se gu ran ça nos es tá di os, adap ta um tra ta-
men to di fe ren ci a do do des por to pro fis si o nal à Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil, es ta-
be le ce di re tri zes para o cum pri men to da obri ga ção
cons tan te do art. 46-A da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, al te ra o art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zem bro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as, nos ter -
mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 01, de 2003. 

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, com base
no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me te à apre ci-
a ção do Con gres so Na ci o nal a Me di da Pro vi só ria nº
79, de 27 de no vem bro de 2002, que dis põe so bre o
di re i to ao res sar ci men to dos cus tos de for ma ção de
atle ta não pro fis si o nal e a ex plo ra ção co mer ci al da
ima gem do atle ta pro fis si o nal, im põe ve da ções ao
exer cí cio de car go ou fun ção exe cu ti va em en ti da de
de ad mi nis tra ção de des por to pro fis si o nal, fixa nor -
mas de se gu ran ça nos es tá di os, adap ta o tra ta men to
di fe ren ci a do do des por to pro fis si o nal à Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil, es ta be le ce
di re tri zes para o cum pri men to da obri ga ção cons tan-
te do art. 46-A da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, al te ra o art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de-
zem bro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pro je to de Lei de Con ver são nº 01, de 2003,
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, teve ori gem
na re fe ri da Me di da Pro vi só ria nº 79, pu bli ca da em 27
de no vem bro de 2002, en ca mi nha da ao Con gres so
Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 1.028, de 2002.
Nos ter mos dos §§ 4º e 5º da Re so lu ção nº 1, de
1989-CN e da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN, foi cons ti-
tu í da Co mis são Mis ta de De pu ta dos e Se na do res in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria.

O di plo ma le gal tem como fun da men to, se gun-
do ex po si ção de mo ti vos do en tão Mi nis tro do Espor te
e Tu ris mo, sub me ti da ao Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca, a ne ces si da de de mo der ni za ção da le gis la ção
que re gu la o des por to pro fis si o nal, em vis ta do re co-
nhe ci men to da na tu re za eco nô mi ca da ges tão e ex -
plo ra ção de suas ati vi da des.

Os arts. 1º e 2º cu i dam exa ta men te da ca rac te ri-
za ção da ex plo ra ção e ges tão do des por to pro fis si o-
nal como ati vi da de eco nô mi ca, in clu si ve para efe i to
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do dis pos to no Li vro II da Par te Espe ci al da Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – novo Có di go Ci vil,
o que tra ta do di re i to de em pre sa. De modo a tor nar
apli cá vel o do cu men to le gal que vi go ra a par tir 11 de
ja ne i ro de 2003, o art. 12 de ter mi na que, ape nas para
os fins do dis pos to na me di da pro vi só ria, o Li vro II da
Par te Espe ci al do novo Có di go Ci vil en tra em vi gor na
mes ma data da sua pu bli ca ção.

O art. 3º tra ta da for ma ção dos atle tas e do res -
pec ti vo res sar ci men to às en ti da des de prá ti ca des-
por ti va pelo in ves ti men to re a li za do quan do da trans -
fe rên cia para ou tro clu be, des de que com pro vem o
aten di men to a cer tos re qui si tos, tais como con di ções
ade qua das de ali men ta ção e hi gi e ne, ade qua ção das 
ati vi da des ao apro ve i ta men to es co lar, en tre ou tras.
De ter mi na, ain da, em seu § 5º, nos ter mos em que
es pe ci fi ca, au men to dos va lo res de res sar ci men to
sem pre que o atle ta se trans fe rir para en ti da de des -
por ti va es tran ge i ra.

O art. 4º veda o exer cí cio de car go ou fun ção
exe cu ti va em en ti da de de ad mi nis tra ção de des por to
pro fis si o nal aos ad mi nis tra do res e de ma is mem bros
de con se lho fis cal e dos de ma is ór gãos in ter nos de
con tro le e fis ca li za ção de en ti da de de prá ti ca des por-
ti va.

O art. 5º exi ge a apre sen ta ção, ao Con se lho Na -
ci o nal do Espor te, até vin te dias an tes da re a li za ção
de qual quer com pe ti ção, de la u dos téc ni cos que com -
pro vem a se gu ran ça e a hi gi e ne dos es tá di os, e es ta-
be le ce san ções para o não-cum pri men to des sa de-
ter mi na ção.

Já o art. 6º de ter mi na que a en ti da de res pon sá-
vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como seus
di ri gen tes, res pon dam so li da ri a men te com a en ti da de
de ten to ra do man do de jogo e seus di ri gen tes, in de-
pen den te men te da exis tên cia de cul pa, pe los pre ju í-
zos ca u sa dos a es pec ta do res que de cor ram de fa lha
de se gu ran ça no es tá dio.

O art. 7º fa cul ta às en ti da des des por ti vas se
cons ti tu í rem re gu lar men te em so ci e da des em pre sá ri-
as, se gun do um dos ti pos re gu la dos nos arts.1.039 a
1.092 da Lei nº 10.406, de 2002 – novo Có di go Ci vil.
Já o art.9º es ta be le ce as san ções e/ou per da de be -
ne fí ci os em caso de op ção pela não-trans for ma ção
em so ci e da de em pre sá ria.

O art. 8º abor da a ques tão do di re i to de ima gem
e de ter mi na que a quan tia paga pela ex plo ra ção co -
mer ci al da ima gem do atle ta pro fis si o nal por par te da
en ti da de des por ti va não pos sui na tu re za sa la ri al,
des de que esta te nha se cons ti tu í do re gu lar men te
como so ci e da de em pre sá ria.

O art. 10 da me di da pro vi só ria dis põe so bre a
obri ga to ri e da de da pu bli ca ção de ba lan ços e de-
mons tra ções fi nan ce i ras pe las en ti da des des por ti-
vas, nos ter mos do art.46-A da Lei nº 9.615, de 1998,
e o art. 11 es ta be le ce as san ções para o seu des cum-
pri men to.

O art. 13 es ta be le ce apli car-se sub si di a ri a men-
te à me di da pro vi só ria em aná li se o dis pos to na Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998.

O art. 14 dá nova re da ção à Lei nº 10.359, de 27
de de zem bro de 2001, es ten den do o pra zo de en tra-
da em vi gor do dis pos to no art. 8º da que le di plo ma le -
gal para 30 de ju nho de 2004.

Fi nal men te, o art. 15 es ta be le ce a en tra da em
vi gên cia da me di da na data de sua pu bli ca ção.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, nos ter -
mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 01, a ma té ria
é sub me ti da ao Se na do Fe de ral, con for me man da-
men to ins cri to no art. 7º da Re so lu ção nº 2, de
2002-CN.

II – Aná li se

Cabe, aqui, em apre ci a ção pre li mi nar, em aten -
di men to ao que de ter mi na o art. 8º, da Re so lu ção nº
1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal, emi tir pa re cer
quan to à cons ti tu ci o na li da de, à ade qua ção fi nan ce i ra
ou or ça men tá ria e ao mé ri to da me di da pro vi só ria sob 
exa me, in clu si ve quan to à ur gên cia e re le vân cia da
ma té ria tra ta da, nos ter mos do que dis pôs a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

No que tan ge à cons ti tu ci o na li da de da me di da,
não há re pa ros a fa zer. O Sr. Pre si den te da Re pú bli ca
exer ci tou, le gí ti ma e re gu lar men te, a prer ro ga ti va que 
lhe con fe re o art. 62 da Car ta Mag na, ao edi tar a me -
di da pro vi só ria e ao sub me tê-la à de li be ra ção des te
Con gres so. Por ou tro lado, no caso, não há qual quer
ex ce ção li mi ta do ra àque la com pe tên cia que ti ves se
de ser ob ser va da em de cor rên cia da res tri ção ob je to
do art. 246 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in tro du zi do pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6 e re i te ra do pela de nº 7,
am bas de 1995). Como se ob ser va, esta me di da pro -
vi só ria pa u ta-se, ri go ro sa men te, pe las re fe ri das dis-
po si ções cons ti tu ci o na is.

De ou tra par te, não pa re ce ha ver como ques ti o-
nar a ur gên cia e a re le vân cia de se ado ta rem me ca-
nis mos que con fi ram ma i or trans pa rên cia à ges tão do 
des por to pro fis si o nal. Por sua per ti nên cia, e de ver de
jus ti ça pelo bri lhan te tra ba lho re a li za do como re la tor
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) do Fu te-
bol do Se na do Fe de ral, cabe aqui re pro du zir as pa la-
vras do en tão Se na dor Ge ral do Althoff com re la ção
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ao fu te bol, que po dem ser apli ca das ao des por to pro -
fis si o nal como um todo:

Ele men to de iden ti da de na ci o nal, for-
ma de ex pres são do povo bra si le i ro, o fu te-
bol cons ti tui fe nô me no de assa in con tes te,
seja do pon to de vis ta so ci o ló gi co, psi co ló gi-
co, ou es por ti vo. Pro gres si va men te, pe las ili -
mi ta das pos si bi li da des que abre em ter mos
de ge ra ção de em pre go e ren da, vem se
con so li dan do, tam bém, como item im por tan-
te da pa u ta eco nô mi ca do País.

Toda essa ri que za mag ní fi ca não tem,
no en tan to, con se gui do flo res cer em sua
ple ni tu de. A re a li da de do fu te bol bra si le i ro,
em cons tan te cri se ge ren ci al e fi nan ce i ra,
evi den cia a exis tên cia de dis fun ções em sua 
es tru tu ra e or ga ni za ção. Re cla ma, por isso
mes mo, a iden ti fi ca ção dos fa to res que im-
pe dem o de sen vol vi men to de sua ca pa ci da-
de so ci o e co nô mi ca, bem como a re fle xão
so bre ca mi nhos que pos si bi li tem a re ver são
des sa ten dên cia.

Na ver da de, os di ag nós ti cos so bre a
re a li da de do fu te bol bra si le i ro, con quan to
sob óti cas dis tin tas, con ver gem para a cons -
ta ta ção de es tar mos di an te de um se tor
com ili mi ta das po ten ci a li da des de na tu re za
eco nô mi ca, com ine gá vel re per cus são so ci-
al. Iden ti fi cam-se, igual men te, quan to à ne-
ces si da de de que se jam to ma das me di das
só li das que per mi tam o de sen vol vi men to
eco nô mi co do es pe tá cu lo fu te bo lís ti co, con -
di ção es sen ci al para o res ga te dos ele men-
tos que tor na ram o es por te a gran de pa i xão
dos bra si le i ros.

Esse, exa ta men te, o mé ri to in con tes te da me -
di da pro vi só ria em exa me: o de pro por dis po si ti vos
le ga is que vi sam mo der ni zar a es tru tu ra e os pro ce-
di men tos do des por to pro fis si o nal, in tro du zin do
men ta li da de em pre sa ri al na ges tão es por ti va. A im-
plan ta ção de fi ni ti va de um et hos pro fis si o nal à ges -
tão das en ti da des de ad mi nis tra ção e de prá ti ca
des por ti va cons ti tui ca mi nho que o se tor não pode
mais se dar ao luxo de des con si de rar. Não há mais
lu gar, no País, para a de fe sa de pro ce di men tos car -
to ri a is, fi si o ló gi cos e con trá ri os ao in te res se co le ti vo.

Embo ra te nha re co nhe ci do a per ti nên cia dos
dis po si ti vos sub me ti dos ao Con gres so Na ci o nal pelo
Po der Exe cu ti vo, o no bre De pu ta do Ger vá sio Sil va,
re la tor de sig na do para pro fe rir pa re cer so bre a me di-
da pro vi só ria na Câ ma ra do De pu ta dos, in tro du ziu

mo di fi ca ções no tex to pro pos to que, em seu en ten di-
men to, aper fe i ço am o es for ço com vis tas à con cep-
ção de me ca nis mos le ga is que es ti mu lem ad mi nis tra-
ções trans pa ren tes e efi ci en tes e pro pi ci em o es ta be-
le ci men to de re la ções jus tas en tre fe de ra ções, li gas,
clu bes, atle tas e tor ce do res.

Po de mos des ta car, en tre as prin ci pa is ino va-
ções in tro du zi das ao tex to pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos, me di an te al te ra ções na Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1988:

1. o re co nhe ci men to de que a or ga ni-
za ção des por ti va do País in te gra o pa tri mô-
nio cul tu ral bra si le i ro e é con si de ra da de
ele va do in te res se so ci al, su bor di nan do-a às
fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té rio Pú bli co
da União na de fe sa do in te res se co le ti vo;

2. a ca rac te ri za ção da ges tão e da ex-
plo ra ção do des por to pro fis si o nal como ati-
vi da de eco nô mi ca, fa cul tan do às en ti da des
pro fis si o na is sua cons ti tu i ção em so ci e da-
des em pre sa ri a is, se gun do um dos ti pos re -
gu la dos pelo novo Có di go Ci vil (Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002);

3. a equi pa ra ção das en ti da des des-
por ti vas, para fins de fis ca li za ção e con tro le,
in de pen den te men te da for ma de cons ti tu i-
ção ju rí di ca, às so ci e da des em pre sá ri as,
no ta da men te para efe i tos tri bu tá ri os, fis ca is,
pre vi den ciá ri os, fi nan ce i ros, con tá be is e ad -
mi nis tra ti vos;

4. a cri a ção, para as en ti da des que se
cons ti tu í rem em so ci e da de em pre sá ria, de
pro gra ma es pe ci al de re es ca lo na men to de
tri bu tos e con tri bu i ções fis ca is e pa ra fis ca is,
in clu si ve aque les de cor ren tes de fal ta de re -
co lhi men to de va lo res re ti dos, po den do tais
dí vi das ser pa gas me di an te (i) pres ta ção de
ser vi ços des por ti vos so ci a is em prol de co-
mu ni da des ca ren tes, e (ii) com pen sa ção
das des pe sas com pro va das e ex clu si va-
men te efe ti va das na for ma ção des por ti va e
edu ca ci o nal de atle tas;

5. o es ta be le ci men to da obri ga to ri e da-
de de ela bo ra ção e pu bli ca ção de ba lan ços
e de mons tra ções fi nan ce i ras pe las en ti da-
des des por ti vas, a ser re a li za da por au di to-
res in de pen den tes, e, para fins de ob ten ção
de fi nan ci a men to com re cur sos pú bli cos, a
exi gên cia de que tais pres ta ções de con tas
se jam sub me ti das ao Con se lho Na ci o nal de
Des por tos;
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6. a res pon sa bi li za ção de di ri gen tes,
me di an te a dis po ni bi li za ção de seus bens
par ti cu la res, na hi pó te se de apli ca rem cré di-
tos ou bens so ci a is da en ti da de des por ti va
em pro ve i to pró prio ou de ter ce i ros;

7. a obri ga to ri e da de do afas ta men to
pre ven ti vo e ime di a to de di ri gen tes que es-
te jam ina dim plen tes com con tri bu i ções pre-
vi den ciá ri as ou tra ba lhis tas, na pres ta ção de 
con tas da pró pria en ti da de, na pres ta ção de
con tas de re cur sos pú bli cos em de ci são ad -
mi nis tra ti va de fi ni ti va ou em vir tu de de ges -
tão pa tri mo ni al ou fi nan ce i ra ir re gu lar ou te -
me rá ria da en ti da de;

8. a cri a ção de au xí lio fi nan ce i ro pe las
en ti da des des por ti vas a atle tas não-pro fis si-
o na is em for ma ção, ma i o res de qua tor ze e
me no res de vin te anos de ida de, sob a for -
ma de bol sa apren di za gem li vre men te pac-
tu a da me di an te con tra to for mal;

9. o di re i to ao res sar ci men to, às en ti-
da des des por ti vas, pe los cus tos de for ma-
ção de atle ta que par ti ci par de com pe ti ção
re pre sen tan do ou tra en ti da de de prá ti ca
sem a ex pres sa anuên cia des ta, des de que
pre en chi dos re qui si tos como ade qua ção do
tem po de for ma ção aos ho rá ri os do cur rí cu-
lo es co lar ou cur so pro fis si o na li zan te dos
atle tas, e for ne ci men to de ins ta la ções des-
por ti vas sa tis fa tó ri as em ma té ria de ali men-
ta ção, sa ú de e as sis tên cia mé di ca, odon to-
ló gi ca e psi co ló gi ca;

10.  a obri ga to ri e da de de que a en ti da-
de res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe-
ti ção apre sen te ao Mi nis té rio Pú bli co dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, pre vi a men te à 
re a li za ção do even to, la u dos téc ni cos ex pe-
di dos pe las au to ri da des com pe ten tes pela
vis to ria de con di ções de se gu ran ça dos es -
tá di os;

11.  a de ter mi na ção de que a en ti da de
res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti-
ção e seus di ri gen tes res pon dam so li da ri a-
men te com a en ti da de de ten to ra do man do
de jogo e seus di ri gen tes, in de pen den te-
men te da exis tên cia da cul pa, pe los pre ju í-
zos ca u sa dos a es pec ta do res que de cor ram
de fa lhas de se gu ran ça no es tá dio;

12. a ve da ção de ou tor ga de po de res
me di an te ins tru men to pro cu ra tó rio pú bli co
ou par ti cu lar re la ci o na dos a vín cu lo des por-

ti vo e uso de ima gem de atle tas pro fis si o na-
is em pra zo su pe ri or a um ano;

13. a pro i bi ção da ces são ou trans fe-
rên cia de atle ta me nor de de zo i to anos para
o ex te ri or.

Como se vê, re sul tan te de am plo acor do en tre
as Li de ran ças dos Par ti dos com as sen to na que la
Casa Le gis la ti va, o pro je to de lei de con ver são ora
sub me ti do à de li be ra ção do Se na do Fe de ral cons ti-
tui, de fato, ine gá vel avan ço no es ta be le ci men to de
no vos pa râ me tros para nor te ar as re la ções no am bi-
en te do des por to pro fis si o nal. Já se fir mou con sen-
so no País so bre a ne ces si da de de ela bo ra ção de
uma le gis la ção jus ta, mo der na e efi ci en te que pos sa
mu dar os ru mos do es por te em nos so País. Te mos
con vic ção de es tar mos, com o tex to ora em apre ci a-
ção, ofe re cen do me di das le gis la ti vas que po dem re-
ver ter os des ca mi nhos tri lha dos, es pe ci al men te pelo 
fu te bol bra si le i ro na atu a li da de.

A nor ma a ser ge ra da não pre vê re nún cia fi nan-
ce i ra de qual quer es pé cie por par te da União.

III – Voto

Assim, à vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pelo aco lhi men to da Me di da Pro vi só ria nº 79, de
2002, na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 01,
de 2003, con for me apro va do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Esse é o re la tó rio, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té-
ria está ins tru í da com a le i tu ra do pa re cer; to da via,
não ha ven do acor do para a sua apre ci a ção, a dis-
cus são do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de
2003, será ini ci a da na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 08 do
cor ren te mês.

São as se guin tes as de ma is ma té ri as
cons tan tes da Ordem do Dia, cuja apre ci a-
ção fica so bres ta da:

 – 2  – 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 80, de 2002, que al te ra o art. 5º da Lei nº 8.427,
de 27 de maio de 1992, que dis põe so bre a con ces-
são de sub ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré -
di to ru ral, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Anto nio Car los Men des Tha me
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(PSDB-SP), pre li mi nar men te pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e,
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor:

 – 3 – 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra-
ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2003.

Re la tor Re vi sor:

 – 4 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/2001, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

 – 5 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o

 Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003, de
au to ria do Se na dor José Sar ney, que al te ra dis po si-
ti vos do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

 – 6 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta aos
di re i tos so ci a is, a ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

 – 7 – 

MENSAGEM Nº 300, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio
Mar cos Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Irlan da.

 – 8 – 

MENSAGEM Nº 362, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

 – 9 – 

MENSAGEM Nº 13, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 13, de 2003 (nº 38/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Anto nio
Au gus to Day rell de Lima, 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
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Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de De le ga do Per ma nen te do Bra sil jun to à
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

 – 10 – 

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

 – 11 – 

REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

 – 12 – 

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

 – 13 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção

de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

 – 14 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

 – 15 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 1999

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re cur so nº 26, 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 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

 – 16 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do
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Pa re cer sob nº 27, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

 – 17 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a 
Pro pos ta de Emen da à 

Cons ti tu i ção nº 31, de 1999)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

 – 18 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 31, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a 
Pro pos ta de Emen da à 

Cons ti tu i ção nº 44, de 1999)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

 – 19 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -

za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi-
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li-
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

 – 20 – 

PROPOSTA DE EMENDA À  CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

 – 21 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

 – 22 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

 – 23 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
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gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

 – 24 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

 – 25 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

 – 26 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro -
fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

 – 27 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos 

Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -

cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

 – 28 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí ci os do Pri me i ro-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 Tuma.

São li dos os se guin tes:

PS-GSE/236/03

Bra sí lia, 31 de mar ço 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 3, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 82/02), que
“Dis põe so bre a trans fe rên cia da União para os Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral de seg men tos da ma lha ro do-
viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”, 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.

PS–GSE nº 237/03

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003.

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 vi só ria nº 85, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$45.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”, con-
for me o dis pos to no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
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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.

PS–GSE nº 238/03

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003.

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 vi só ria nº 87, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, 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 82, 85 e 87,
de 2002, a Pre si dên cia co mu ni ca 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 en con tra-se es go ta do des de os dias 29, 30 
e 31 de mar ço úl ti mo, res pec ti va men te. 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 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, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clui as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia da pró xi-
ma ter ça-fe i ra, dia 8 de abril.

São as se guin tes as ma té ri as re ce bi-
das da Câ ma ra dos De pu ta dos:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002)

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pec4 fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Este avulso contém os seguintes do cu men tos:
– Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal nº 82/02
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº

1.099/02.

– Expo si ção de Mo ti vos nº 304-A/2002, dos Mi -
nis tros de Esta do da Fa zen da e dos Trans por tes, do
Advo ga do-Ge ral da União e da Casa Ci vil da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca.

– Ofí cio nº 236/03 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 147/02, da Con sul to ria de Orça -

men to, 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 Ta deu Fi lip-
pe tli (PMDB-DF).

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002)

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União po de rá trans fe rir para os Esta dos

e o Dis tri to Fe de ral, a ti tu lo de des cen tra li za ção, seg -
men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem como os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral
pas sí ve is de trans fe rên cia para cada Esta do e o Dis -
tri to Fe de ral se rão de fi ni dos em ato do Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do-
vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel,
me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a
que se re fe re o § 3º do art. 1º de fi ni rá as ro do vi as a se -
rem trans fe ri das, com suas ex ten sões, sen do que os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral re ce be rão o mí ni mo de
vin te e cin co por cen to, anu al men te, do to tal da ma lha
a ser trans fe ri da a cada uni da de da fe de ra ção con for-
me o cro no gra nia es ta be le ci do no res pec ti vo ter mo
de trans fe rên cia de do mí nio.

05820 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    163ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



§ 1º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral an te ci par, ain da que em par te, o cro no gra ma de
re ce bi men to das ro do vi as cons tan te do ter mo de
trans fe rên cia.

§ 2º A trans fe rên cia to tal de do mí nio das ro do vi-
as será con clu i da no má xi mo até o mês de ja ne i ro de
2006.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia de do mí nio
de que tra ta o art. 1º, a par tir da data de re ce bi men to
da ro do via, as des pe sas com sua ma nu ten ção, re cu-
pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da de ex clu si-
va da Uni da de da Fe de ra ção que a re ce beu.

Art. 4º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men te
re a li za dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral que
não en con trem am pa ro em con vê nio fir ma do com a
União, no qual es te jam es pe ci fi ca dos os cor res pon-
den tes pla nos de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos.

Art. 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do mí nio, fi -
cam man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli ca ção
de re cur sos ao abri go de con vê ni os ain da em vi gor na 
data de pu bli ca ção des ta lei, fir ma dos pela União com 
os res pec ti vos Es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, re la ti vos
aos seg men tos da ma lha ro do viá ria trans fe ri dos, ve -
da dos o seu adi ta men to, pror ro ga ção e re no va çao.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta lei, aos Esta dos e ao Dis tri-
to Fe de ral, em de cor rên cia da trans fe rên cia de do mí-
nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio
dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or ça men tá ria
pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE, de que tra ta a 
Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001, ob ser va-
dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em pe nho e de pa -
ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 3º do art. 1º.

§ 2º O va lor de re pas se será de R$ 130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio,
sen do que para os fins pre vis tos nas Leis nºs. 8.727,
de 5 de no vem bro de 1993, nº 9.496, de 11 de se tem-
bro de 1997, e nº 10.195, de 14 de fe ve re i ro de 2001,
o cál cu lo da Re ce i ta Li qui da Real – RLR, ex clui da
Re ce i ta Re a li za da, os va lo res trans fe ri dos aos Esta -
dos e ao Dis tri to Fe de ral com base nes ta Lei, in clu si-
ve no caso dos re cur sos já trans fe ri dos na vi gên cia da 
Me di da Pro vi só ria que lhe deu ori gem.

Art. 7º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de 
do mí nio e o re pas se a que se re fe rem, res pec ti va-
men te, o § 3º do art. 1º’ e o ca put do art. 6º fi cam con -
di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a das por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 82 DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pu bli ca. no uso do 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 A União trans fe ri rá, a tí tu lo de des cen tra-
li za ção da sua ma lha ro do viá ria a seu ex clu si vo cri té-
rio para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, em vir tu de
des ta Me di da Pro vi só ria e ob ser va dos os li mi tes nela
es ta be le ci dos o do mí nio de até de zo i to mil qui lô me-
tros da ma lha ro do viá ria fe de ral bem as sim de seus
aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º A ma lha ro do viá ria fe de ral pas sí vel de
trans fe rên cia para cada Esta da e o Dis tri to Fe de ral
será de fi ni da em ato do Mi nis tro de Esta do dos Trans-
por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do vi-
as con si de ra das es tra té gi as pelo Mi nis té rio dos
Trans por tes.

§ 3º De cre to po de rá de ter mi nar a ma ni fes ta ção
pré via ou par ti ci pa ção de ou tros ór gãos con se cu ti vos
da na tu re za es tra té gi ca das ro do vi as a que se re fe re
o § 2º.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05821ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



§ 4º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel
me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver no dor do Esta do ou do Dis -
tri to Fe de ral.

Art. 2º A União re pas sa rá. nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta Me di da Pro vi só ria aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral em de cor rên cia da
trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º por in ter-
mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes 1º con ta de do ta-
ção or ça men tá ria pró pria re cur sos ori un dos da Con -
tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co –
CIDE. de que tra ta a Lei nº 10.336. de 19 de de zem bro
de 2001 ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção e
em pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to em 
até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra do
ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o §
4º do art. 1º.

§ 2º O va lor do re pas se será de R$ 130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta Me di da Pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União de que to das as des pe sas re a li za das em ro do vi-
as fe de ra is di re ta ou in di re ta men te, sem con ve nio ou
com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho
e de apli ca ção de re cur sos fo ram efe tu a dos por sua
con ta e or dem não cons ti tu in do obri ga ção da União:

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de di vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União. ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal:

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.

Art. 3º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral re ce be-
rão. em ca rá ter ir re vo gá vel e ir re vo gá vel um mí ni mo
de vin te e cin co por cen to anu al men te do to tal da ma -
lha a ser trans fe ri da a cada Uni da de da Fe de ra ção

con for me cro no gra ma es ta be le ci do no res pec ti vo ter -
mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 1º A trans fe rên cia to tal de do mí nio das ro do vi-
as será con clu í da no má xi mo até o mês de ja ne i ro de
3006.

§ 2º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral an te ci par ain da que em par te o re ce bi men to das
ro do vi as cons tan tes do ter mo de trans fe rên cia.

Art. 4º Em Vir tu de da trans fe rên cia de do mí nio
de que tra ta o art 1º e res sal va do o dis pos to no art. 2º
as des pe sas com a ma nu ten ção re cu pe ra ção con ser-
va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi men ta ção das ro -
do vi as trans fe ri das pas sam a ser de res pon sa bi li da de
ex clu si va das res pec ti vas Uni da des da Fe de ra ção a
par tir do re ce bi men to da ro do via.

Art. 5º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men te
re a li za dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral que
não en con trem am pa ro cm con vê nio fir ma do com a
União. no qual es te jam es pe ci fi ca dos pla nos de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos.

Art. 6º Fica es ta be le ci do o pra zo de qua ren ta e
cin co dias, con ta do da pu bli ca ção des ta Me di da Pro -
vi só ria, para que os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral ma ni-
fes tem ao Mi nis té rio dos Trans por tes in te res se na
trans fe rên cia de do mí nio, nos ter mos des ta Me di da
Pro vi só ria.

Pa rá gra fo úni co. Efe tu a da a trans fe rên cia de do -
mí nio. fi cam man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli -
ca ção de re cur sos ao abri go de con vê ni os. ain da em
vi gor na data de pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi só ria,
fir ma dos pela União com os res pec ti vos Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral, re la ti vos à ma lha trans fe ri da, ve da-
dos o seu adi ta men to. pror ro ga ção e re no va ção.

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, 7 de de zem bro de 2002: 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MENSAGEM Nº 1.099, DE 2002.

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 6º 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 82 , de 7 de de zem-
bro de 2002, que “Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de par te da 
ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi den ci as”.

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EMI nº 304-A – MF/MT/AGU/CCIVIL

Em 6 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Alguns Esta dos da fe de ra ção bra si le i ra em pre-

en de ram, ao lon go dos úl ti mos anos, obras de ma nu-
ten ção e de me lho ri as nas es tra das de ro da gem fe de-
ra is. Algu mas des tas obras fo ram exe cu ta das ao abri -
go de con vê ni os e com pla nos de tra ba lho e de apli ca-
ção cla ra men te es pe ci fi ca dos, de fi nin do as res pon sa-
bi li da des da União e dos Esta dos. Entre tan to, há ou -
tras obras que fo ram re a li za das sem o abri go de con -
vê ni os ou no abri go des ses, mas sem pla nos de tra -
ba lho e de apli ca ção, ou fora dos li mi tes e es pe ci fi ca-
ções nes ses es ta be le ci dos. Este se gun do con jun to
de obras foi exe cu ta do por con ta e ris co dos Esta dos.

2. Nes te con tex to, é re co men dá vel que a União
trans fi ra o do mí nio de tais es tra das aos Esta dos –
des cen tra li zan do-as – de modo que es ses con ti nu em
a efe tu ar os dis pên di os em ca u sa, mas fa zen do-os
em co i sas imó ve is suas. No en se jo, afi gu ra-se ra zoá-
vel re pas sar aos Esta dos, quan do da trans fe rên cia de 
do mí nio alu di da, mon tan te pe cu niá rio su fi ci en te à
pron ta e ple na con ti nu i da de das obras de ma nu ten-
ção e de me lho ri as ne ces sá ri as à boa con ser va ção
das es tra das ob je to da trans fe rên cia pre ten di da. Isso
em que pese ine xis tir qual quer obri ga ção da União
para com os Esta dos em de cor rên cia das obras por
es ses em pre en di das nas ro do vi as fe de ra is.

3. Para tan to, sub me te mos ao ele va do cri vo de
Vos sa Exce lên cia pro je to de me di da pro vi só ria que
“Dis põe so bre a trans fe rên cia da União para os Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral da par ta da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

4. O pro je to em ca u sa per mi te à União trans fe rir,
a ti tu lo de des cen tra li za ção da sua ma lha ro do viá ria,o
do mí nio de até de zo i to mil qui lô me tros da ma lha ro -
do viá ria fe de ral. A trans fe rên cia ocor re rá de co mum
acor do en tre União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral, re ca-
in do, ape nas e tão-so men te, so bre as ro do vi as que o
Mi nis té rio dos Trans por tes não con si de re es tra té gi-
cas.

5. A trans fe rên cia de do mí nio en se ja rá re pas se
de re cur sos pro por ci o nal à quan ti da de de qui lô me tros
trans fe ri dos, re cur sos es ses ori un dos da Con tri bu i-
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE de 
que tra ta a Lei nº 10.336. de 19 de. de zem bro de
2001. Vale res sal tar que a pró pria Cons ti tu i ção pre vê
como pos sí vel des ti na ção da Cide o “fi nan ci a men to
de pro gra mas de in fra-es tru tu ra de trans por tes” (cf.
alí nea c do in ci so II do § 4º do art. 177 da Cons ti tu i ção

de 1988, acres cen ta do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11 de de zem bro de 2001).

6. O re pas se em ques tão será fe i to em até dez
dias úte is após a as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia
de do mí nio, li mi ta do ao mon tan te de R$130.000,00
(cen tro e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral trans fe ri do.

7. Há mais. A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên-
cia fica con di ci o na do à: (1) de cla ra ção pelo Esta do ou 
pelo Dis tri to Fe de ral de que to das as des pe sas re a li-
za das em ro do vi as fe de ra is fo ram efe tu a das por sua
con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da União;
(2) adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral no
que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is obri -
ga ções fi nan ce i ras para com a União; e (3) re nún cia
em ju í zo ao di re i to em que se fun da even tu al ação
con tra a União em que se pre ten da res sar ci men to ou
in de ni za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe -
de ra is.

8. É bom des ta car que, se gun do re co men dam
os di ta mes do re gi me de mo crá ti co, bus car-se-á en-
ten di men to não só com os Go ver na do res cu jos man -
da tos es te jam em cur so, como tam bém com os Go-
ver na do res ele i tos em ou tu bro de 2002, que to ma rão
pos se em 12 de ja ne i ro de 2003. E far-se-á isso mor -
men te nos ca sos em que hou ve so lu ção de con ti nu i-
da de na li nha po lí ti co-par ti dá ria in ves ti da do Po der
Exe cu ti vo es ta du al, isto é, nos ca sos em que o Go ver-
na dor ele i to é de ori en ta ção po lí ti co-par ti dá ria di ver sa
da que la a que se fi lia o atu al Go ver na dor. Não ha ven-
do con sen so en tre o Go ver na dor atu al e o ele i to, a
União fará uso – com re do bra da pru dên cia – do es pa-
ço de dis cri ci o na ri e da de que pos sui para fir mar ou
não o ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re -
fe re o pro je to de me di da pro vi só ria.

9. Des ta ca mos, ain da, Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, que o pro je to de me di da
pro vi só ria ora apre sen ta do ver sa te má ti ca de in ques-
ti o ná vel re le vân cia. por quan to em mu i to con cor re
para com uma sa lu tar re dis tri bu i ção de ta re fas en tre
os en tes da fe de ra ção bra si le i ra. O pro je to pres ti gia a
ca pa ci da de de os Esta dos ge ri rem as es tra das exis -
ten tes em seus ter ri tó ri os, con for me re co men da o
prin cí pio da sub si di a ri e da de ine ren te às fe de ra ções
de mo crá ti cas con tem po râ ne as. Sim, se aca so os
Esta dos po dem de sem pe nhar – e bem – uma dada
ta re fa, é im pe ri o so que a União li mi te-se tão-só a am -
pa rar su ple ti va men te os Esta dos se e quan do for o
caso. E o que se pre ten de – con for me an tes de mons-
tra do – no caso ver ten te, por quan to a União re pas sa-
rá o do mí nio e o cu i da do para com boa par te da ma -
lha ro do viá ria exis ten te nos ter ri tó ri os dos Esta dos,
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au xi li an do-os, já em um pri me i ro mo men to, cor ri con -
si de rá vel apor te de re cur sos fi nan ce i ros.

10. Enfim, a ma té ria é ur gen te, por quan to há
anos tra mi tam no Con gres so Na ci o nal pro po si ções
le gis la ti vas cor re la tas à te má ti ca en fo ca da no pro je to
ora apre sen ta do à Vos sa Exce lên cia, tal como o Pro -
je to de Lei nº 1.176, de 1995 (“Esta be le ce os prin cí pi-
os e di re tri zes para o Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.“), apre sen ta do pelo Po der
Exe cu ti vo. Sim, a teor da ju ris pru dên cia do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, a “exis tên cia de pro je to de lei so bre
a ma té ria, an tes de pro var a fal ta de ur gên cia, pode
evi den ciá-la, se pro ces so le gis la ti vo não se ul ti ma no
tem po em que o Po der com pe ten te ra zo a vel men te re -
pu ta ne ces sá rio à vi gên cia da ino va ção pro pos ta,
que, de qual quer modo, fi ca rá su je i ta à de ci são fi nal,
ex func. do Con gres so Na ci o nal.” (cf. Voto do Re la tor
no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ADInMC nº 526-0/DF,
Tri bu nal Ple no, Rel.: Min. Se púl ve da Per ten ce; DJ de
05-03-1993).

11. Há mais: o en ten di men to ju ris pru den ci al re -
fe ri do foi con sa gra do – como ori en ta ção de Go ver no
– no De cre to nº 4.176, de 28 de mar ço de 2002, que
as sim dis põe no § 1º do seu art.40: “Caso se ve ri fi que
de mo ra na apre ci a ção de pro je tos de lei de ini ci a ti va
do Po der Exe cu ti vo, po de rá o ór gão com pe ten te, con -
fi gu ra das a re le vân cia e a ur gên cia, pro por a edi ção
de me di da pro vi só ria.”

12. Essas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, as ra zões em face de que nos per mi ti-
mos sub me ter a Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de
me di da pro vi só ria.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Ma lan, Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da – João Hen ri que de Alme i da
Sou sa, Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes – José
Bo ni fá cio Bor ges de Andra da, Advo ga do-Ge ral da
União – Pe dro Pa ren te, Che fe da Casa Ci vil da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca.

PS-GSE/236/03

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
o 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 3, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 82/02), que

“Dis põe so bre a trans fe rên cia da União para os Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral de seg men tos da ma lha ro do-
viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.”, 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.

EMENDAS APRESENTADAS
 PERANTE A COMISSÃO MISTA

MPV 82

000001

 A COMISSÃO MISTA EXAMINADORA DA
MEDIDA PROVISORIA Nº 82, DE 12 DE DEZEMBRO 
DE 2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de pas te da ma lha ro do viá ria sob ju-
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ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi den ci as.

EMENDA SUPRESSIVA Nº

Su pri ma-se o § 3º do ar ti go 1º da Me di da Pro vi-
só ria.

Jus ti fi ca ção

A su pres são do in ci so visa res trin gir as ações
de li be ra ti vas acer ca do ato de trans fe rên cia aos Esta -
dos e a União, im pe din do que in te res ses de “ór gãos”
se im po nham so bre os in te res sei da União e dos
Esta dos.

Sala da Co mis são, – José Car los Ale lu ia Cos -
ta De pu ta do Fe de ral.

EMENDA

Dis põe so bre e trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de Pa u ta da mala ro do viá ria sob ju ris-
di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca,
e dá ou tras pro vi den ci as.

Dê-se ao ar ti go 1º da Me di da Pro vi só ria 82, de
12 de de zem bro de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 1º A União trans fe ri rá, e tí tu lo de
des cen tra li za do da sua ma lha ro do viá ria, a
meu ex clu si vo cri té rio, para os Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral, em vir tu de des ta Me di da
Pro vi só ria e ob ser va dos os li mi tes nela es ta-
be le ci dos, o do mí nio de até vin te e dois mil
qui lô me tros da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem 
as sim de seus aces só ri os e ben fe i to ri as.

Jus ti fi ca ção

De vi do a ex ten são de ma lha ro do viá ria bra si le i-
ra, mu i tos es ta dos não fo ram con tem pla dos com um
per cen tu al ade qua do de trans fe rên cia da União para
os Esta dos de par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di-
ção fe de ral. Em vis ta dis so, apre sen te mos a pre sen te
mo di fi ca ção na Me di da Pro vi só ria 82, de 2002, no in -
tu i to de me lho rar este per cen tu al para os Esta dos,
con for me ta be le aba i xo.
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MPV 082
000003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre trans fe rên cia da União 
para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de
par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos caso que es pe ci fi ca, e ou tras
pro vi den ci as.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao art. 1º da Me di da Pro vi só ria a se guin te
re da ção:

“Art 1º A União po de rá trans fe rir, a tí tu-
lo de des cen tra li za ção da sua ma lha ro do-
viá ria, em vir tu de des ta Me di da Pro vi só ria,
par ce la da sua ma lha ro do viá ria, bem as sim
os seus aces só ri os e ben fe i to ri as.”

Jus ti fi ca ção

A me di da bus ca li mi tar o po der da União no tra to
da mat6 ria, ten do em vis ta a na tu re za bi la te ral do ato
de trans fe rên cia, per mi tin do-se, as sim, mar gem de
ma no bra aos Esta dos nas ne go ci a ções das trans fe-
rên ci as.

Sala da Co mis são, em – José Car los Ale lu ia
Cos ta, De pu ta do Fe de ral.

MPV 82
000004

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA ADITIVA Nº

Acres cen te-se a par te fi nal do § 1º do art. 1º da
Me di da Pro vi só ria a se guin te ex pres são:

§ 1º..., ex pe di do após a au to ri za ção
dos go ver nos dos Esta dos usuá ri os da ro-
do via.

Jus ti fi ca ção

A me di da tem o es co po de li mi tar a ação da
União de for ma uni la te ral, per mi tin do aos Esta dos

uma par ti ci pa ção mais ati va; ob ten do, as sim, mais
ca pa ci da de de im por seus in te res ses no ato da trans -
fe rên cia.

Sala da Co mis são,  –  José Car los Ale lu ia Cos -
ta, Dep. Fe de ral.

MPV 82
000005

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre trans fe rên cia da União 
para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de
par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e de
ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA MODIFICATICA Nº

Dê-se ao § 2º do art. 1º da Me di da Pro vi só ria a
se guin te re da ção:

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca-
put às ro do vi as con si de ra das es tra té gi cas
por qual quer dos Esta dos ser vi dos pela
mes ma.

Jus ti fi ca ção

A mo di fi ca ção tem a fi na li da de de per mi tir que
es ta dos ser vi dos pela ro do via a ser trans fe ri da te nha
po der de veto so bre a trans fe rên cia de tre cho da via
trans fe ri do a ou tro Esta do li mí tro fe, na me di da em
que a trans fe rên cia pos sa in ter fe rir em seus in te res-
ses.

Sala da Co mis são,  – José Car los Ale lu ia Cos -
ta, Dep. Fe de ral.

MPV 82
000006

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para Esta dos e Dis tri to Fe de ral de
par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA MODIFICATIVA Nº

Dê-se ao § 2º do ar ti go 2º da Me di da Pro vi só ria
a se guin te re da ção:
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§ 2º O va lor do re pas se será de
R$130.000,00 (cen to e trin ta mil re a is) por
qui lo me tro de ro do via fe de ral ob je to do
ter mo de trans fe rên cia de do mí nio, até de -
zem bro de 2003, con for me de fi ni ção de
um ín di ce na Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as; além de do ta ção pre vis ta no Orça-
men to Ge ral da União para sub si di ar as
ações dos Esta dos nas ro do vi as que lhes
fo rem trans fe ri das.

Jus ti fi ca ção

A mo di fi ca ção pren de-se a ne ces si da de de se
es ta be le cer um ín di ce de cor re ção com a fi na li da de
de se man ter o va lor real do va lor es ti pu la do no ato de 
trans fe rên cia da União para erá rio Esta du al, bem
como ga ran tir o apor te de re cur sos ne ces sá ri os a ma -
nu ten ção da ro do via.

Sala da Co mis são, – José Car los Ale lu ia
Cos ta, Dep. Fe de ral.
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MPV 82
000008

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para Esta dos e Dis tri to Fe de ral de
par te da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA ADITIVA Nº

Acres cen te-se o in ci so IV ao pa rá gra fo 3º do ar-
ti go 2º com a se guin te re da ção:

IV – a de cla ra ção do Go ver no do Esta -
do, ates ta do pelo res pec ti vo Tri bu nal de
Con tas, de que o mes mo vem cum prin do, fi -
el men te, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Jus ti fi ca ção

A me di da visa em bu tir nos atos de
trans fe rên cia a se rem efe ti va dos pela União
e os Esta dos a de vi da res pon sa bi li da de fis -
cal, tão ne ces sá ria ao bom ge ren ci a men to
das con tas pú bli cas.

Sala da Co mis são, – De pu ta do José Car los
Ale lu ia.
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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

NOTA TÉCNICA Nº 147/2002

Em 18-12-2002

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 82, de 2002, quan to à ade qua ção or ça men-
tá ria e fi nan ce i ra.

Inte res sa da: 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 82, de 2002.

I – 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
82, de 12 de de zem bro de 2002, no que con cer ne à
sua 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 trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de par te da 
ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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 ri as e a lei or ça men tá ria da
União”.

II – Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria (MP) em exa me, se gun do
seu art. 1º, de ter mi na que a União trans fi ra, a tí tu lo de
des cen tra li za ção da sua ma lha ro do viá ria, a seu ex -
clu si vo cri té rio, para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
(DF), o do mí nio de até 18.000km (de zo i to mil qui lô-
me tros) de ro do vi as fe de ra is que não se jam con si de-
ra das es tra té gi cas pelo Mi nis té rio dos Trans por tes
(MT), as sim como de seus aces só ri os e ben fe i to ri as.
Em seu art. 2º, a MP in for ma que “a União re pas sa rá,
nos li mi tes e con di ções es ta be le ci dos nes ta Me di da
Pro vi só ria, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de -
cor rên cia da trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art.
1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio dos Trans por tes, à
con ta de do ta ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori -
un dos da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co — CIDE”. O va lor do re pas se, de acor do

com o § 2º do art. 2º, será de R$130.000,00 (cen to e
trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe de ral ob je-
to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio

Se gun do o art. 4º, em vir tu de des sa trans fe rên-
cia de do mí nio e res sal va do o re pas se de que tra ta o
art. 2º, “as des pe sas com a ma nu ten ção, re cu pe ra-
ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi men-
ta ção das ro do vi as trans fe ri das pas sam a ser de res -
pon sa bi li da de ex clu si va das res pec ti vas Uni da des da
Fe de ra ção, a par tir do re ce bi men to da ro do via”. (gri-
fos nos sos)

O re ce bi men to do re pas se por uma uni da de da
fe de ra ção im pli ca, de acor do com o § 4º do mes mo
art. 2º da MP nº 82, “re nun cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos”. As con di ções para as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio e para o re pas-
se men ci o na do são, con for me o § 3º e in ci sos do
mes mo art. 2º, as se guin tes:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo
Dis tri to Fe de ral, na for ma es ta be le ci da pela
Advo ca cia-Ge ral da União, de que to das as
des pe sas re a li za das em ro do vi as fe de ra is,
di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio ou
com con vê nio em de sa cor do com o pla no
de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos, fo-
ram efe tu a dos por sua con ta e or dem, não
cons ti tu in do obri ga ção da União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis-
tri to Fe de ral no que se re fe re ao pa ga men to
de dí vi das e de ma is obri ga ções fi nan ce i ras
para com a União, ates ta da pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou
ale ga do di re i to em que se fun da a ação, se
hou ver, con tra a União em que se pre ten da
o res sar ci men to ou in de ni za ção por des pe-
sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

III – Sub sí di os Acer ca da Ade qua ção
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A Expo si ção de Mo ti vos (EM) nº 304-A, que
acom pa nha a Men sa gem nº 1.099, a qual sub me te à
apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal a MP nº 82, in for-
ma as ra zões pe las qua is foi edi ta da a MP em ques -
tão. Se gun do a EM, al guns Esta dos em pre en de ram,
nos úl ti mos anos, obras de ma nu ten ção e de me lho ri-
as nas es tra das fe de ra is, as qua is fo ram exe cu ta das
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por sua con ta e ris co. Nes se con tex to, a EM re co men-
da que a União trans fi ra o do mí nio de tais es tra das
para os Esta dos, de modo que es tes con ti nu em a re a-
li zar es sas des pe sas, des ta fe i ta, po rém, em pro pri e-
da des suas. Men ci o na, ain da, que “afi gu ra-se ra zoá-
vel re pas sar aos Esta dos, quan do da trans fe rên cia de 
do mí nio alu di da, mon tan te pe cu niá rio su fi ci en te à
pron ta e ple na con ti nu i da de das obras de ma nu ten-
ção e de me lho ri as ne ces sá ri as à boa con ser va ção
das es tra das ob je to da trans fe rên cia pre ten di da”.
Nes se pon to, deve-se men ci o nar que o re pas se aos
Esta dos e ao DF, após a as si na tu ra do ter mo de trans -
fe rên cia de do mí nio, não será ob je to de de ci são dis -
cri ci o ná ria, mas uma obri ga ção. Ter-se-ão ge ra das,
en tão, con di ções para um au men to do en di vi da men-
to da União.

O re pas se de re cur sos deve obe de cer ao que
in for ma o art. 167 da Cons ti tu i ção, em es pe ci al o in ci-
so I, que diz ser ve da do “o ini cio de pro gra mas ou pro -
je tos não in clu í dos na lei or ça men tá ria anu al”. Os
even tu a is dis pên di os, à con ta da CIDE, de cor ren tes
da as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio
po de rão ser abri ga dos pelo pro gra ma “0224 — Explo -
ra ção da Infra-Estru tu ra de Trans por tes Ro do viá rio e
Fer ro viá rio”. Se gun do a Lei nº 10.598, de 11 de de-
zem bro de 2002, que “al te ra pro gra mas do Pla no Plu -
ri a nu al para o pe río do 2000 - 2003”, o pro gra ma em
co men to visa a me lho rar as con di ções de trá fe go das
ro do vi as e fer ro vi as fe de ra is me di an te sua con ces são
à ini ci a ti va pri va da ou pela trans fe rên cia de sua ad mi-
nis tra ção aos Esta dos”. Sa li en te-se, en tre tan to, que
não há, na Lei Orça men tá ria para 2002 (LOA 2002), 
tam pou co no Pro je to de Lei Orça men tá ria para
2003 (PLOA 2003), que tra mi ta no Con gres so,
ação que abri gue as des pe sas que de cor ram das
trans fe rên ci as de ro do vi as fe de ra is para os Esta -
dos e para o DF.

Uma ob ser va ção, nes se pon to, deve ser fe i ta com
re la ção ao to tal dos gas tos que po dem vir a ser im pos-
tos à União. Se to dos os de zo i to mil qui lô me tros fo rem
de fato trans fe ri dos já em 2003, o va lor dos re pas ses
che ga rá ao mon tan te de R$2.340.000.000,00 (dois
bi lhões e tre zen tos e qua ren ta mi lhões de re a is).
Esse va lor cor res pon de a 26% dos re cur sos da CIDE
alo ca dos, até o mo men to, para o ór gão Mi nis té rio dos
Trans por tes (MT) na PLOA 2003. Se for des con si de ra-
da a par ce la da Re ser va de Con tin gên cia no MT de cor-
ren te da CIDE, este va lor pas sa a re pre sen tar 50%.

Um pon to que me re ce es pe ci al aten ção re la ci-
o na-se à fi xa ção do va lor de R$130.000,00 (cen to e
trin ta mil re a is) para cada qui lô me tro de ro do via.

Deve-se es tar con si de ran do tal va lor como aque le
que é o ne ces sá rio para que se pro ce da à re cu pe ra-

ção das ro do vi as que se rão trans fe ri das. Nes se sen -
ti do, vale lem brar que as di ver sas es tra das têm ca -

rac te rís ti cas di fe ren tes (po dem ser si nu o sas, ter
mais de uma fa i xa de ro la men to em cada sen ti do,

etc.) e po dem es tar su je i tas a di fe ren tes con di ções
de trá fe go. Des sa for ma, o cus to de ma nu ten ção de
um qui lô me tro de uma ro do via si tu a da em zona mon -
ta nho sa da re gião Su des te é, pro va vel men te, di fe-
ren te da que le de um qui lô me tro de es tra da lo ca li za-

da no semi-ári do nor des ti no. Nem a MP nº 82 tam -
pou co a EM nº 304-A fa zem men ção a esse as pec to

e nem a qual quer mo ti vo que te nha le va do à fi xa ção

do va lor de cen to e trin ta mil re a is por qui lô me tro de
ro do via tres pas sa da.

A trans fe rên cia das ro do vi as fe de ra is aos Esta -
dos e ao DF é ques tão que de ve ria ser tra ta da com
ma i or pro pri e da de pela MP nº 82, por quan to se cons -
ti tu í rem em bens de uso co mum do povo e em ca mi-
nhos pro mo to res do de sen vol vi men to e da in te gra ção
na ci o nal. Fato que me re ce ser cu i da do sa men te ana li-
sa do re fe re-se à real ca pa ci da de de ge ren ci a men to
des sas es tra das pe las uni da des da Fe de ra ção. O re -
pas se de re cur sos, se ini ci al men te pode per mi tir a re -
cu pe ra ção de con si de rá vel ex ten são da ma lha ro do-
viá ria (os de zo i to mil qui lô me tros men ci o na dos cor -
res pon dem a 32% das ro do vi as fe de ra is pa vi men ta-
das e a 25% do to tal de ro do vi as fe de ra is), pode tam -
bém, no fu tu ro, cri ar di fi cul da des ain da ma i o res do
que aque las en fren ta das hoje em dia, de pen den do da 
si tu a ção fi nan ce i ra do ente fe de ra do. Des sa for ma,
mu i ta aten ção há que ser dis pen sa da ao tres pas se
das es tra das ob je to da MP em exa me: tal deve se dar
úni ca e ex clu si va men te em fun ção de cri té ri os téc ni-
cos que per mi tam iden ti fi car ser o do na tá rio de ten tor
de ma i or ca pa ci da de de in ves ti men to na ma lha trans -
fe ri da.

Men ci o na da a ele va da pro por ção das ro do vi as
pas sí ve is de trans fe rên cia, é opor tu no res sal tar a pre -
ca ri e da de quan to à iden ti fi ca ção des tas pela MP. O §
2º do art. 1º da MP in for ma que não se rão trans fe ri das
“ro do vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes”. Esse co man do pa re ce ser por de -
ma is dis cri ci o ná rio, em se tra tan do de bens que po -
dem ofe re cer re tor nos eco nô mi cos para a União, por
exem plo, sob a for ma de con ces sões à ini ci a ti va pri -
va da. – Luís Otá vio Bar ro so da Gra ça, Con sul tor de
Orça men tos.
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PARECER PROFERIDO EM SUBSTITUTIVO À
COMISSÃO MISTA, SOBRE A MEDIDA

PROVISÓRIA, NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS.

O SR. TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF. 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, apre sen to pa re cer de Ple -
ná rio à Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, que dis põe
so bre a trans fe rên cia da União para os Esta dos e o
Dis tri to Fe de ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju -
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Dada a im por tân cia da ma té ria, ao tem po de cor-
ri do e ao en vol vi men to de gran de par te da Casa nas
dis cus sões, vou di re to ao voto do Re la tor.

Admis si bi li da de e Cons ti tu ci o na li da de.
Em vis ta das con si de ra ções pre sen tes nos itens 

9 e 10 da Expo si ção de Mo ti vos, jul ga mos aten di dos
pela Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re qui si tos
cons ti tu ci o na is de ur gên cia e re le vân cia. Cabe sa li en-
tar, ou tros sim, que a ini ci a ti va não in cor re em qual -
quer das ve da ções te má ti cas es ta be le ci das pelo § 1º
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No que res pe i ta às emen das apre sen ta das, po -
si ci o na mo-nos pela in cons ti tu ci o na li da de da Emen da
nº 5, por per mi tir que um ter ce i ro ente fe de ra do pos sa
im pe dir a so be ra na con tra ta ção de von ta des en tre a
União e qual quer dos Esta dos da Fe de ra ção. Po si ci o-
na mo-nos ain da pela re je i ção da Emen da nº 9, em
vir tu de de des res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, ori un do
do fato de se in cor po rar ma té ria com ple ta men te es -
tra nha ao con te ú do da me di da pro vi só ria.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria.
De con for mi da de com o § 1º do art. 5º da Re so-

lu ção nº 1, de 2002-CN, o exa me da 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 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 or ça men tá ria da União.

Pelo ex pos to, con si de ra mos que a Me di da Pro -
vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002, apre sen-
ta-se ade qua da no que tan ga aos as pec tos fi nan ce i-
ros e or ça men tá ri os.

Qu an to ao mé ri to Sr. Pre si den te, tam bém de i xo
de ler a par te do pa re cer, pas san do di re to à le i tu ra do
pro je to de con ver são ofe re ci do, o que, te nho cer te za,
pro du zi rá me lhor efe i to.

“Art. 1º  A União po de rá trans fe rir para
os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, a tí tu lo de
des cen tra li za ção, seg men tos da ma lha ro-
do viá ria fe de ral, bem as sim os res pec ti vos
aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá-
ria fe de ral pas sí ve is de trans fe rên cia para
cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral seio de fi ni-
dos em ato do Mi nis tro de Esta do dos
Trans por tes.

§ 2º  Não se apli ca o dis pos to no ca put
às ro do vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo
Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que
se re fe re o ca put dar-se-á em ca rá ter (re tra-
tá vel e ir re vo gá vel, me di an te ter mo as si na-
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes
e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do ou
Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º  O ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio a que se re fe re o § 3º do at. 1º de fi-
ni rá as ro do vi as a se rem trans fe ri das com
suas ex ten sões e es ta be le ce rá o cro no gra-
ma de trans fe rên cia.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos Esta-
dos e ao Dis tri to Fe de ral an te ci par, ain da
que em par te, o cro no gra ma de re ce bi men to
das ro do vi as cons tan te do ter mo de trans fe-
rên cia.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia de
do mí nio de que tra ta o art 1º, a par tir da
data de re ce bi men to da ro do via as des pe-
sas com sua ma nu ten ção, re cu pe ra ção,
con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da-
de ex clu si va da Uni da de da Fe de ra ção que
a re ce beu.

Art 4º Fica ve da da o re pas se ou res-
sar ci men to de re cur sos cor res pon den tes a
gas tos even tu al men te re a li za dos pe los
Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral que não en -
con trem am pa ro em con vê nio fir ma do com
a União, no qual es te jam es pe ci fi ca dos os
cor res pon den tes pla nos de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.

Art. 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do-
mí nio, fi cam man ti dos os pla nos de tra ba lho
e de apli ca ção de re cur sos ao abri go de
con vê ni os ain da em vi gor na data de pu bli-
ca ção des ta lei, fir ma dos pela União com os 
res pec ti vos Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, re -
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la ti vos aos seg men tos da ma lha ro do viá rio
trans fe ri dos, ve da dos o seu adi ta men to,
pror ro ga ção e re no va ção.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes
e con di ções es ta be le ci das nes ta Lei, aos
Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên-
cia da trans fe rên cia de do mí nio pre vis ta no
art 1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio dos
Trans por tes, à con ta de do ta ção or ça men tá-
ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i-
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
– CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336. de 19
de de zem bro de 2001, ob ser va dos os li mi-
tes de mo vi men ta ção e em pe nho e de pa-
ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put
será fe i to em até dez dias úte is, con ta dos da
data da as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia
de do mí nio a que se re fe re o § 3º do art. 1º.....

§ 2º O va lor do re pas se será de
R$130.000,00 (cen to e trin ta mil re a is) por
qui lô me tro de ro do via fe de ral ob je to do ter -
mo de trans fe rên cia de do mí nio, a tí tu lo de
des pe sas de ca pi tal.

Art. 7º A as si na tu ra do ter mo de trans-
fe rên cia de do mí nio e o re pas se a que se
re fe rem, res pec ti va men te, o § 3º do art. 1º e 
o ca put do art. 6º fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo
Dis tri to Fe de ral, na for ma es ta be le ci da pela
Advo ca cia-Ge ral da União, de que to das as
des pe sas re a li za das em ro do vi as fe de ra is,
di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio ou
com con vê nio em de sa cor do com o pla no
de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos, fo-
ram efe tu a dos por sua con ta e or dem, não
cons ti tu in do obri ga ção da União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis-
tri to Fe de ral no que se re fe re ao pa ga men to
de dí vi das e de ma is obri ga ções fi nan ce i ras
para com a União, ates ta da pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou
ale ga do di re i to em que se fun da a ação, se
hou ver, con tra a União em que se pre ten da
o res sar ci men to ou in de ni za ção por des pe-
sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.”

Sr. Pre si den te, este é o tex to do pro je to de lei
de con ver são.

Tra ta-se, lo gi ca men te, de tra ba lho que en vol ve
di ver sos seg men tos da Casa. Vol to a di zer, in clu í do,
no caso, que a des pe sa ocor ra como des pe sa de ca -
pi tal e não como des pe sa de cus te io. Isso sem dú vi da
ne nhu ma re fle ti rá no aten di men to a to dos os Esta dos
da União.

O tra ba lho re fle te o em pe nho de di ver sos lí de-
res: Eu ní cio Oli ve i ra, do PMDB, José Car los Ale lu ia,
do PFL, Ju tahy Ju ni or, do PSDB, e ou tros. Na ver da-
de, este pa re cer não cons ti tui ne nhum mé ri to do Re la-
tor, mas, sim, de um gran de con jun to de De pu ta dos
que tra ba lha ram em tor no da ela bo ra ção des ta pro-
pos ta.

É o pa re cer, Sr. Pre si den te.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor:  De pu ta do Ta deu Fi li pel li

I – Re la tó rio

Sob exa me des ta Co mis são Mis ta en con tra-se
a Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002. 
Tra ta-se de pro po si ção que dis põe so bre a trans fe-
rên cia de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral para os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral.

De acor do com a MP, até de zo i to mil qui lô me tros
de ro do vi as fe de ra is po de rão pas sar, em ca rá ter ir re-
tra tá vel e ir re vo gá vel, à ju ris di ção de Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, in clu í dos seus aces só ri os e ben fe i to-
ri as. A de ci são quan to aos tre chos su je i tos à trans fe-
rên cia fica atri bu í da ao Mi nis té rio dos Trans por tes, fa -
cul tan do-se que de cre to con ce da o di re i to de ma ni-
fes ta ção a ou tros ór gãos fe de ra is.

A MP vin cu la a trans fe rên cia de ju ris di ção das
ro do vi as fe de ra is a re pas se de do ta ção or ça men tá ria
da União para os Esta dos que es te jam dis pos tos a re -
ce ber a in fra-es tru tu ra ro do viá ria, bem as sim, con di ci-
o ne tal re pas se e a pró pria trans fe rên cia ao cum pri-
men to de obri ga ções por par te des sas uni da des fe-
de ra das.

No to can te ao men ci o na do re pas se de ver bas
fe de ra is, a MP es ta be le ce que– seu va lor es ta rá li mi-
ta do a cen to e trin ta mil re a is por qui lô me tro de ro do-
via fe de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí-
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nio. Tais re cur sos, es ta tui a pro po si ção, te rão ori gem
na ar re ca da ção da Con tri bu i ção de Inter ven ção no
Do mí nio Eco nô mi co _ CIDE/Pe tró leo, de que tra ta a
Lei nº 10.336 de 2001.

Em re la ção às obri ga ções an tes re fe ri das, a MP
im põe aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral: a) que de cla-
rem não ser obri ga ção da União as des pe sas por eles
re a li za dos em ro do vi as fe de ra is, sem con vê nio de de le-
ga ção ou em de sa cor do com este, di re ta ou in di re ta-
men te; b) que es te jam adim plen tes no que se re fe re ao 
pa ga men to de dí vi das e de ma is obri ga ções fi nan ce i ras
para com a União; c) que re nun ci em em ju í zo à ação
que ple i te ie res sar ci men to ou in de ni za ção por des pe-
sas in cor ri das em ro do vi as fe de ra is; d) que re nun ci em
a qual quer pre ten so di re i to con cer nen te á res sar ci men-
to ou in de ni za ção por des pe sas fe i tas em ro do via fe de-
ral, sem con vê nio ou em de sa cor do com este.

Em se qüên cia, a MP or de na que a trans fe rên cia
da ma lha ro do viá ria aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral
se dê à pro por ção de, pelo me nos, vin te e cin co por
cen to do to tal ao ano, e que es te ja con clu í da até o
mês de ja ne i ro de 2006. A par dis so, fa cul ta aos Esta -
dos, an te ci par o re ce bi men to das ro do vi as.

Uma vez trans fe ri dos os tre chos ro do viá ri os, se -
gun do a MP, pas sam as des pe sas de cor ren tes de sua
ma nu ten ção, re cu pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção,
me lho ria e pa vi men ta ção a cons ti tu ir res pon sa bi li da de
ex clu si va da uni da de fe de ra da que os re ce beu. Além
dis so, fi cam pro i bi dos o re pas se ou o res sar ci men to de 
re cur sos cor res pon den tes a gas tos re a li za dos por
Esta dos ou pelo Dis tri to Fe de ral que não en con trem
res pal do em con vê nio fir ma do com a União.

Por fim, a MP fixa o pra zo de qua ren ta e cin co
dias, após a data de sua pu bli ca ção, para que Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral ma ni fes tem ao Mi nis té rio dos
Trans por tes seu in te res se na trans fe rên cia de do mí-
nio das ro do vi as. Con clui, es ta be le cen do que fi cam
man ti dos os con vê ni os em an da men to, fir ma dos en -
tre a União e Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, para a ad -
mi nis tra ção de ro do via fe de ral, ve da dos o seu adi ta-
men to, pror ro ga ção ou re no va ção.

A Expo si ção de Mo ti vos, as si na da pe los Mi nis-
tros da Fa zen da, dos Trans por tes, da Casa Ci vil e
pelo Advo ga do Ge ral da União, re for ça a idéia da des -
cen tra li za ção das ro do vi as fe de ra is, ao abri go da tese 
ma i or que pre ga a re dis tri bu i ção de ta re fas en tre os
en tes da fe de ra ção bra si le i ra. Con for me os au to res, o
pro je to pres ti gia a ca pa ci da de de os es ta dos ge ri rem
as es tra das exis ten tes em seus ter ri tó ri os, con for me
re co men da o prin cí pio da sub si di a ri da de ine ren te às
fe de ra ções de mo crá ti cas con tem po râ ne as”.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, apu rou-se a apre -
sen ta ção de nove emen das, a se guir re la ci o na das.

Emen da nº 1, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
su pri me o § 3º do art. 1º da MP, que abre es pa ço para
a ma ni fes ta ção de ou tros ór gãos fe de ra is na es co lha
dos tre chos ro do viá ri as pas sí ve is de trans fe rên cia
para os es ta dos.

Emen da nº 2, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o ca put do art. 1º da MP, de for ma a am pli ar
para vin te e dois mil qui lô me tros o li mi te da qui lo me-
tra gem que po de rá ser trans fe ri da da União para os
es ta dos.

Emen da nº 3, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o ca put do art. 1º da MP, re ti ran do da re da-
ção seu ca rá ter im po si ti vo, de tal ma ne i ra que a União 
“pos sa”, e não “deva”, des cen tra li zar sua ma lha ro do-
viá ria. Re ti ra-se, ain da, a re fe rên cia a li mi te de qui lo-
me tra gem para a trans fe rên cia de tre chos ro do viá ri os
aos es ta dos.

Emen da nº 4, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
acres cen ta ex pres são ao § 1º do art. 1º da MP, de sor-
te a con di ci o nar a de fi ni ção, pelo Mi nis tro dos Trans-
por tes, da ma lha ro do viá ria su je i ta à trans fe rên cia à
au to ri za ção dos es ta dos usuá ri os des sas ro do vi as.

Emen da nº 5, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca a re da ção do § 2º do art. 1º da MP, com o in -
tu i to de dar po der aos es ta dos para tam bém de fi nir
que ro do vi as fe de ra is po dem ser con si de ra das es tra-
té gi cas, não pas sí ve is, por tan to, de trans fe rên cia.

Emen da nº 6, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o § 2º do art. 2º da MP, a fim de de ter mi nar
seja pre vis to um ín di ce de cor re ção para o va lor do re -
pas se pre vis to, que per ma ne ce ria em cen to e trin ta mil
re a is até de zem bro de 2003. Ou tra fi na li da de da emen -
da é pre ver que pos sam ser re pas sa das aos es ta dos,
para sub si di ar suas ações nas ro do vi as trans fe ri das,
do ta ções pre vis tas no Orça men to Ge ral da União.

Emen da nº 7, do De pu ta do Beto Albu quer que:
su pri me os in ci sos I, II, e III do § 3º e o § 4º do art. 2º
da MP, de ma ne i ra a não con di ci o nar a trans fe rên cia
de tre chos ro do viá ri os às exi gên ci as ali pre vis tas.

Emen da nº 8, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
acres cen ta in ci so ao § 3º do art. 2º da MP, para que o
cum pri men to da lei de res pon sa bi li da de fis cal, por
par te dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, tam bém pas -
se a cons ti tu ir con di ção para a re a li za ção das trans fe-
rên ci as.

Emen da nº 9, do De pu ta do Fran cis co Dor nel les:
in clui, onde cou ber na MP, tex to que tra ta de be ne fi cio
de isen ção de IPI para ta xis tas.

É o re la tó rio.
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II – Voto do Re la tor

Admis si bi li da de e Cons ti tu ci o na li da de

Em vis ta das con si de ra ções pre sen tes nos
itens 9 e 10 da Expo si ção de Mo ti vos, jul ga mos
aten di dos pela Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os 
re qui si tos cons ti tu ci o na is de ur gên cia e re le vân cia.
Cabe sa li en tar, ou tros sim, que a ini ci a ti va não in cor-
re em qual quer das ve da ções te má ti cas es ta be le ci-
das pelo § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No que res pe i ta às emen das apre sen ta das, po -
si ci o na mo-nos pela in cons ti tu ci o na li da de da Emen da
nº 5, por per mi tir que um ter ce i ro ente fe de ra do pos sa
im pe dir a so be ra na con tra ta ção de von ta des en tre a
União e qual quer dos Esta dos da Fe de ra ção. Po si ci o-
na mo-nos, ain da pela re je i ção da Emen da nº 9, em
vir tu de de des res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, ori un do
do fato de se in cor po rar ma té ria com ple ta men te es -
tra nha ao con te ú do da me di da pro vi só ria.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

De con for mi da de com o § 1º do art. 5º da Re -
so lu ção nº 1, de 2002-CN, o exa me da 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 Me di da Pro vi só ria em aná li se não con tra ria as 
dis po si ções das Leis Orça men tá ri as Anu a is para
2002 e 2003 (Leis nºs 10.407, de 10-1-2002, e nº
10.640, de 14-1-2003, res pec ti va men te), das Leis de
Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002 e 2003 (Leis nº
10.266, de 24-7-2001, e nº 10.524, de 25-7-2002, res -
pec ti va men te), do Pla no Plu ri a nu al (Lei nº 9.989, de
21-7-2000) ou da Lei Com ple men tar nº 101, de
4-5-2000.

Pelo ex pos to, con si de ra mos que a MP nº 82, de
7 de de zem bro de 2002, apre sen ta-se ade qua da no
que tan ge aos as pec tos fi nan ce i ros e or ça men tá ri os.

Mé ri to

De pron to, cabe res sal tar que a Me di da Pro-
ví só ria nº 82, de 2002, já pro du ziu efe i tos em lar ga
es ca la, em que pese o tem po re du zi do de vi gên-
cia. Des de a pu bli ca ção do re fe ri do ins tru men to le -
gal até este mo men to, vá ri os ter mos de trans fe-
rên cia de ro do vi as fe de ra is já fo ram as si na dos pe -

los Esta dos e pela União, im pli can do no re pas se
de re cur sos da or dem de um bi lhão e se te cen tos e 
cin qüen ta e oito mi lhões de re a is, cor res pon den-
tes a tre ze mil, qui nhen tos e vin te e cin co qui lô me-
tros trans fe ri dos.

Não se tra ta de ta re fa fá cil para o le gis la dor fe -
de ral, por tan to, apre ci ar o mé ri to de de ter mi na da me -
di da cu jas im pli ca ções já se pode ex pe ri men tar no
cam po dos fa tos, não mais das idéi as.

O pri me i ro e mais re le van te ques ti o na men to
que vem à tona di an te da pro pos ta go ver na men tal é
se as trans fe rên ci as po dem ser con si de ra das con ve-
ni en tes e opor tu nas.

Em ver da de, a des cen tra li za ção de par te da
ma lha ro do viá ria fe de ral é pro je to que já se dis cu te há 
um bom tem po, in clu si ve nes ta Casa, fru to de re fle-
xões mais am plas acer ca do pac to fe de ra ti vo e da re -
dis tri bu i ção de fun ções en tre os en tes fe de ra dos. Não 
por aca so, em 1996 foi san ci o na da a Lei nº 9.277, que 
au to ri zou a União a de le gar a ad mi nis tra ção e ex plo-
ra ção de ro do vi as fe de ra is a es ta dos e mu ni cí pi os,
por vin te e cin co anos, pror ro gá ve is por mais vin te e
cin co, o que abriu ca mi nho para a ce le bra ção de di -
ver sos con vê ni os des de en tão.

Ain da em me a dos da dé ca da pas sa da, o Po der
Exe cu ti vo apre sen tou à esta Casa o pro je to de lei que 
es ta be le ce os prin cí pi os e as di re tri zes para o Sis te-
ma Na ci o nal de Vi a ção, ini ci a ti va am pla men te de ba ti-
da e aper fe i ço a da – hoje tra mi tan do no Se na do Fe de-
ral –, a qual pre vê a trans fe rên cia para os Esta dos e
os Mu ni cí pi os, me di an te do a ção, das ro do vi as fe de ra-
is in te gran tes da Rede Com ple men tar, con jun to de
ro do vi as não con si de ra das es tra té gi cas em âm bi to
na ci o nal.

Não há que se sur pre en der, as sim, com a in ten-
ção ago ra de mons tra da pela Admi nis tra ção Fe de ral
de tras pas sar aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral o do -
mí nio de tre chos ro do viá ri os. Há um en ca de a men to
de dis cur sos e pro vi dên ci as que con du zem a tal pro -
pos ta.

Ao lon go des se pro ces so, pode-se afir mar que
foi cons tru í do, en tre as ad mi nis tra ções pú bli cas fe de-
ral e es ta du a is e en tre o cor po par la men tar, en ten di-
men to ra zo a vel men te se gu ro de que a des cen tra li za-
ção da ma lha ro do viá ria fe de ral é pro ce di men to con -
ve ni en te para o País. Com efe i to, as res tri ções or ça-
men tá ri as ex pe ri men ta das pela União no de cor rer
dos úl ti mos anos to ma ram ine xe qüí vel a re a li za ção,
no pa drão de se ja do, dos tra ba lhos de con ser va ção,
res ta u ra ção e am pli a ção da rede de es tra das fe de ra-
is. Pa ra le la men te, ve ri fi cou-se o au men to do in te res-
se de Esta dos e Mu ni cí pi os de as su mi rem, me di an te
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con vê nio ou, mes mo, ações pró pri as, não res pal da-
das por acor do com a União, os tra ba lhos de ma nu-
ten ção e me lho ria das ro do vi as fe de ra is pre sen tes
em seu ter ri tó rio.

Embo ra o sur gi men to de uma fon te es tá vel de
fi nan ci a men to para o se tor de trans por tes, a
CIDE/Pe tró leo, pos sa re ver ter toda essa con jun tu-
ra, ca pa ci tan do a União a in ter vir de ma ne i ra mais
efi ci en te ria in fra-es tru tu ra ro do viá ria, não exis tem
pa râ me tros por meio dos qua is se pos sa de du zir
que as ro do vi as en tre gues à ad mi nis tra ção es ta du-
al, por von ta de des tas, pas sem a re ce ber me nos
aten ção do que a que hoje lhes é dis pen sa da pela
ad mi nis tra ção fe de ral.

O fato de par te dos re cur sos pro ve ni en tes da
ar re ca da ção da CIDE/Pe tró leo te rem como des ti na-
ção o se tor de trans por tes, não ga ran te, por ou tro
lado, que toda a ma lha ro do viá ria fe de ral, na ex ten-
são e nas con di ções em que hoje se en con tra, pos -
sa ser be ne fi ci a da com o re fe ri do apor te de in ves ti-
men tos. Maia pro vá vel é que, em vir tu de das de-
man das exis ten tes em ou tras mo da li da des de
trans por tes, in clu si ve trans por tes ur ba nos, e do
grau de ina de qua ção da ma i o ria dos tre chos de ro -
do vi as fe de ra is, boa par te dela, da ma lha ro do viá ria
fe de ral, per ma ne ça de fi ci en te por um sig ni fi ca ti vo
pe río do de tem po.

A par tir dis so, pode-se in fe rir que é gran de a
pos si bi li da de dos Esta dos ad mi nis tra rem com mais
su ces so do que a União as ro do vi as que já es tão lhes
sen do trans fe ri das. Nun ca é de ma is lem brar que o ge -
ren ci a men to mais pró xi mo con cor re de ci si va men te
para que os cus tos de ma nu ten ção ro do viá ria se jam
re du zi dos e, a par dis so, para que a po pu la ção pos sa
mais fa cil men te co brar das au to ri da des pú bli cas uma
boa atu a ção no con tro le e na pre ser va ção das es tra-
das.

No que si to opor tu ni da de, ima gi na-se que a
me di da pro vi só ria em exa me pos sa ser ex tre ma-
men te be né fi ca para- uma rá pi da so lu ção do pro-
ble ma dos in ves ti men tos re a li za dos pe los Esta dos
em ro do vi as fe de ra is, na me di da em que, fa zen-
do-se uso de re cur sos já exis ten tes e dis po ní ve is
para uma com pen sa ção ami gá vel, evi tam-se de-
man das ju di ci a is que tan to dis sa bor ca u sam à re la-
ção das par tes con fli tan tes.

Cabe res sal tar que o ofe re ci men to de re cur sos
da União aos Esta dos que as su mam par te da ma lha
ro do viá ria fe de ral, além de ex te nu ar o con ten ci o so
que se for ma ra em ra zão da ini ci a ti va de al guns en tes
fe de ra dos de apli car suas pró pri as ver bas na ma nu-
ten ção de es tra das fe de ra is, é jus to in cen ti vo àque les

que ago ra hão de se en car re gar dos tra ba lhos que, já
por tan to tem po, a ad mi nis tra ção fe de ral não con se-
gue de sen vol ver a con ten to. De fato, cen to e trin ta mil
re a is por qui lô me tro trans fe ri do pode ga ran tir, por até
qua tro anos, um bom pla no de con ser va ção ro do viá-
ria para o tre cho que o Esta do as su mir, o -que, efe ti-
va men te, já ani mou vá ri os de les a se ma ni fes tar pela
trans fe rên cia de do mí nio.

Um cu i da do que, acre di te-se, po de ria ter sido
pre vis to na me di da  pro vi só ria em aná li se se ria a exi -
gên cia, por par te da União, de que os Esta dos apre -
sen tas sem pla no, pro gra ma ou pro je to de ad mi nis tra-
ção e ex plo ra ção das ro do vi as a se rem trans fe ri das,
de sor te a evi tar que os ob je ti vos de in te gra ção e de -
sen vol vi men to na ci o nal pu des sem ser com pro me ti-
dos. Tra ta s., a pro pó si to, de pro ce di men to ado ta do na 
ce le bra ção de con vê ni os de de le ga ção ro do viá ria.
Infe liz men te, como dito a prin ci pio, não é ta re fa fá cil
para o le gis la dor tra ba lhar so bre me di das que já pro -
du zi ram efe i tos.

Acer ca das con di ções que os Esta dos pre ci sam
aten der para se ha bi li ta rem à trans fe rên cia das ro do-
vi as não ca bem ma i o res co men tá ri os, pri me i ro, pelo
sim ples fato de, na prá ti ca, não te rem cons ti tu í do, até
o mo men to, im pe di men to para que vá ri as uni da des
fe de ra das ma ni fes tas sem in te res se na me di da, se-
gun do, por quan to está pre ser va do o di re i to do Esta do
de não as su mir qual quer tre cho de ro do via fe de ral
nas con di ções pro pos tas.

Re la ti va men te às nove emen das apre sen ta das,
acre di ta-se que ape nas uma de las pos sa con tri bu ir
para o aper fe i ço a men to da me di da pro vi só ria. Re fe ri-
mo-nos à emen da nº 3, que, sa bi a men te, re ti ra do art.
1º da nor ma o ca rá ter im po si ti vo, vez que ape nas com 
a anuên cia dos Esta dos a trans fe rên cia das ro do vi as
se ria pos sí vel.

Em face de todo o ex pos to, voto pela ad mis si bi li-
da de, cons ti tu ci o na li da de e boa téc ni ca le gis la ti va da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002. Voto, ain da, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ini ci a ti va.
Voto, por fim, pela apro va ção, no mé ri to, da re fe ri da
pro po si ção, na for ma do pro je to de lei de con ver são
em ane xo. Com re la ção às emen das, voto pela apro -
va ção da emen da nº 3, na for ma do pro je to de lei de
con ver são em ane xo, pela re je i ção, no mé ri to, das
emen das nº 1, 2, 4, 6, 7 e 8, da emen da nº 5, por in -
cons ti tu ci o na li da de, e da emen da nº 9, por Ina de qua-
ção à boa téc ni ca le gis la ti va.

É o voto.
Sala das Ses sões,  de de 2003. – De pu ta do Ta-

deu Fi lip pel li, Re la tor.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 2002

PROJETO DE CONVERSÃO

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os es ta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as…

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União po de rá trans fe rir para os Esta dos

e o Dis tri to Fe de ral, a tí tu lo de des cen tra li za ção, seg -
men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem as sim os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral
pas sí ve is de trans fe rên cia para cada Esta do e o Dis -
tri to Fe de ral se rão de fi ni dos em ato do Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do vi-
as con si de ra das es tra té gi cas pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel,
me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a
que se re fe re o § 3º do art. 1º de fi ni rá as ro do vi as a se -
rem trans fe ri das, com suas ex ten sões, e es ta be le ce-
rá o cro no gra ma de trans fe rên cia.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral an te ci par, ain da que em par te, o cro -
no gra ma de re ce bi men to das ro do vi as cons tan te do
ter mo de trans fe rên cia.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia de do mí nio
de que tra ta o art. 1º, a par tir da data de re ce bi men to
da ro do via as des pe sas com sua ma nu ten ção, re cu-
pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da de ex clu si-
va da Uni da de da Fe de ra ção que a re ce beu.

Art. 4º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men-
te re a li za dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral
que não en con trem am pa ro em con vê nio fir ma do
com a União, no qual es te jam es pe ci fi ca dos os cor -
res pon den tes pla nos de tra ba lho e de apli ca ção de
re cur sos.

Art. 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do mí nio, fi -
cam man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli ca ção
de re cur sos ao abri go de con vê ni os ain da em vi gor na 
data de pu bli ca ção des ta Lei, fir ma dos pela União
com os res pec ti vos Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, re la-

ti vos aos seg men tos da ma lha ro do viá ria trans fe ri dos,
ve da dos o seu adi ta men to, pror ro ga ção e re no va ção.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta lei, aos Esta dos e ao Dis tri-
to Fe de ral, em de cor rên cia da trans fe rên cia de do mí-
nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio
dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or ça men tá ria
pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE, de que tra ta a 
Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001, ob ser va-
dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em pe nho e de pa -
ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to em 
até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra do
ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o §
3º do art. 1º,

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio, a
tí tu lo de des pe sas de ca pi tal.

Art. 7º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de 
do mí nio e o re pas se a que se re fe rem, res pec ti va-
men te, o § 3º do art. 1º e o ca put do art.6º fi cam con di-
ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção

Sala das Ses sões,  26 de mar ço de 2003. – De-
pu ta do Ta deu Fi li pel li, Re la tor.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,

PROFERIDO NO PLENÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. TADEU FILIPPELLI (PMDB – DF. Para
emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) — Sr. Pre si-
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den te, Srªs e Srs De pu ta dos, a par tir do pe di do de vis -
ta fe i to on tem pelo Lí der Pe dro Henry, do PPB, hou ve
nova dis cus são so bre a ma té ria, ten do se che ga do a
ple no en ten di men to em tor no do pro je to de lei con ver-
são à Me di da Pro vi só ria nº 82.

Sr. Pre si den te, pas sa rei à le i tu ra dos ar ti gos e
pa rá gra fos ob je to de mo di fi ca ção em vir tu de da dis -
cus são com os no bres co le gas des ta Casa.

O art. 2º pas sa a ter o se guin te tex to:

“Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio a que se re fe re o § 3º do art. 1º
de fi ni rá as ro do vi as a se rem trans fe ri das,
com suas ex ten sões, sen do que os Esta-
dos e o Dis tri to Fe de ral re ce be rão o mí ni-
mo de 25%, anu al men te, do to tal da ma lha
a ser trans fe ri da a cada Uni da de da Fe de-
ra ção, con for me cro no gra ma es ta be le ci do
no res pec ti vo ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio”.

Esse ar ti go, Sr. Pre si den te, que con ti nha um úni co
pa rá gra fo, pas sa ago ra a con tar com dois pa rá gra fos:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral an te ci par, ain da que em par te,
o cro no gra ma de re ce bi men to das ro do vi as
cons tan tes do ter mo de trans fe rên cia.

§ 2º A trans fe rên cia to tal de do mí nio
das ro do vi as será con clu í da, no má xi mo, até 
o mês de ja ne i ro de 2006.”

Sr. Pre si den te, o § 2º do art. 6º pas sa a ter a
se guin te re da ção:

“Art. 6º ...................................................
§ 2º O va lor do re pas se será d

R$130.00,00 (cen to e trin ta mil re a is) por
qui lô me tro de ro do via fe de ral ob je to do
ter mo de trans fe rên cia e do mí nio, sen do
que, para os fins pre vis tos nas Leis nºs
8.727, de 5 de no vem bro de 1993, 9.496,
de 11 de se tem bro de 1997, e 10.195, de
14 de fe ve re i ro de 2001, o cál cu lo da re ce-
i ta lí qui da real ex clui da re ce i ta re a li za da
os va lo res trans fe ri dos aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral, com base nes ta lei, in clu-
si ve no caso de re cur sos já trans fe ri dos na 
vi gên cia da me di da pro vi só ria que lhe deu
ori gem”.

Estas, Sr. Pre si den te, as mo di fi ca ções fru to do
en ten di men to en tre as ban ca das da Casa.

Obri ga do.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dê ou tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li

I – Re la tó rio

Sob exa me des ta Co mis são Mis ta en con tra-se
a Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002. 
Tra ta-se de pro po si ção que dis põe so bre a trans fe-
rên cia de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral para os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral.

De acor do com a MP, até de zo i to mil qui lô me tros
de ro do vi as fe de ra is po de rão pas sar, em ca rá ter ir re-
tra tá vel e ir re vo gá vel, a ju ris di ção de Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral, in clu í dos seus aces só ri os e ben fe i to-
ri as. A de ci são quan to aos tre chos su je i tos à trans fe-
rên cia fica atri bu í da ao Mi nis té ri os dos Trans por tes,
fa cul tan do-se que de cre to con ce da o di re i to de ma ni-
fes ta ção a ou tros ór gãos fe de ra is.

A MP vin cu la a trans fe rên cia de ju ris di ção das
ro do vi as fe de ra is a re pas se de do ta ção or ça men tá ria
da União para os Esta dos que es te jam dis pos tos a re -
ce ber a in fra-es tru tu ra ro do viá ria, bem as sim, con di ci-
o na tal re pas se e a pró pria trans fe rên cia ao cum pri-
men to de obri ga ções por par te des sas uni da des fe-
de ra das.

No to can te ao men ci o na do re pas se de ver bas
fe de ra is, a MP es ta be le ce que seu va lor es ta rá li mi ta-
do a cen to e trin ta mil re a is por qui lô me tro de ro do via
fe de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.
Tais re cur sos, es ta tui a pro po si ção, te rão ori gem ria
ar re ca da ção da Con tri bu i ção de in ter ven ção no Do-
mí nio Eco nô mi co – CIDE/Pe tró leo, de que tra ta a Lei
nº 10.336 de 2001.

Em re la ção às obri ga ções an tes re fe ri das, a MP
im põe aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral: a) que de cla-
rem não ser obri ga ção da União as des pe sas por eles 
re a li za dos em ro do vi as fe de ra is, sem con vê nio de de -
le ga ção ou em de sa cor do com este, di re ta ou in di re-
ta men te; b) que es te jam adim plen tes no que se re fe re
ao pa ga men to de dí vi das e de ma is obri ga ções fi nan-
ce i ras para com a União; c) que re nun ci em em ju í zo à
ação que ple i te ie res sar ci men to ou in de ni za ção por
des pe sas in cor ri das em ro do vi as fe de ra is; d) que re -
nun ci em a qual quer pre ten so di re i to con cer nen te à
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res sar ci men to ou in de ni za ção por des pe sas fe i tas em 
ro do via fe de ral, sem con vê nio ou em de sa cor do com
este.

Em se qüên cia, a MP or de na que a trans fe rên cia
da ma lha ro do viá ria aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral
se dê à pro por ção de, pelo me nos, vin te e cin co por
cen to do to tal ao ano, e que es te ja con clu í da até o
mês de ja ne i ro de 2008. A par dis so, fa cul ta aos Esta -
dos, an te ci par o re ce bi men to das ro do vi as.

Umas vez trans fe ri dos os tre chos ro do viá ri os,
se gun do a MP, pas sam as des pe sas de cor ren tes de
sua ma nu ten ção, re cu pe ra ção, con ser va ção, res ta u-
ra ção, me lho ria e pa vi men ta ção a cons ti tu ir res pon-
sa bi li da de ex clu si va da uni da de fe de ra da que os re -
ce beu. Além dis so, fi cam pro i bi dos o re pas se ou o
res sar ci men to de re cur sos cor res pon den tes a gas tos
re a li za dos por Esta dos ou pelo Dis tri to Fe de ral que
não en con trem res pal do em con vê nio fir ma do com a
União.

Por fim, a MP fixa o pra zo de qua ren ta e cin co
dias, após a data de sua pu bli ca ção, para que Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral ma ni fes tem ao Mi nis té rio dos
Trans por tes seu in te res se na trans fe rên cia de do mí-
nio das ro do vi as. Con clui, es ta be le cen do que fi cam
men ti dos os con vê ni os em an da men to, fir ma dos en -
tre a União e Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, para a ad -
mi nis tra ção de ro do via fe de ral, ve da dos o seu adi ta-
men to, pror ro ga ção ou re no va ção.

A Expo si ção de Mo ti vos, as si na da pe los Mi nis-
tros da Fa zen da, dos Trans por tes, da Casa Ci vil e
pelo Advo ga do Ge ral da União, re for ça a idéia da des -
cen tra li za ção das ro do vi as fe de ra is, ao abri go da tese 
ma i or que pre ga a re dis tri bu i ção de ta re fas en tre os
en tes da fe de ra ção bra si le i ra. Con for me os au to res, o
pro je to pres ti gia a ca pa ci da de de os es ta dos ge ri rem
as es tra das exis ten tes em seus ter ri tó ri os, con for me
re co men da o prin cí pio da sub si di a ri e da de ine ren te às 
fe de ra ções de mo crá ti cas con tem po râ ne as”.

De cor ri do o pra zo re gi men tal, apu rou-se a apre -
sen ta ção de nove emen das, a se guir re la ci o na das.

Emen da nº 1, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
su pri me o § 3º do art. 1º da MP, que abre es pa ço para
a ma ni fes ta ção de ou tros ór gãos fe de ra is na es co lha
dos tre chos ro do viá ri as pas sí ve is de trans fe rên cia
para os es ta dos.

Emen da nº 2, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o ca put do art. 1º da MP, de for ma a am pli ar
para vin te e dois mil qui lô me tros o li mi te da qui lo me-
tra gem que po de rá ser trans fe ri da da União para os
es ta dos.

Emen da nº 3, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o ca put do art. 1º da MP, re ti ran do da re da-
ção seu ca rá ter im po si ti vo, de tal ma ne i ra que a União 
“pos sa”, e não “deva”, des cen tra li zar sua ma lha ro do-
viá ria. Re ti ra-se, ain da, a re fe rên cia a li mi te de qui lo-
me tra gem para a trans fe rên cia de tre chos ro do viá ri os
aos es ta dos.

Emen da nº 4, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
acres cen ta ex pres são ao § 1º do art. 1º da MP, de sor-
te a con di ci o nar a de fi ni ção, pelo Mi nis tro dos Trans-
por tes, da ma lha ro do viá ria su je i ta à trans fe rên cia à
au to ri za ção dos es ta dos usuá ri os des sas ro do vi as.

Emen da nº 5, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca a re da ção do § 2º do art. 1º da MP, com o in -
tu i to de dar po der aos es ta dos para tam bém de fi nir
que ro do vi as fe de ra is po dem ser con si de ra das es tra-
té gi cas, não pas sí ve is, por tan to, de trans fe rên cia.

Emen da nº 6, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
mo di fi ca o § 2º do art. 2º da MP, a fim de de ter mi nar
seja pre vis to um ín di ce de cor re ção para o va lor do re -
pas se pre vis to, que per ma ne ce ria em cen to e trin ta
mil re a is até de zem bro de 2003. Ou tra fi na li da de da
emen da é pre ver que pos sam ser re pas sa das aos es -
ta dos, para sub si di ar suas ações nas ro do vi as trans -
fe ri das, da ta ções pre vis tas no Orça men to Ge ral da
União.

Emen da nº 7, do De pu ta do Beto Albu quer que:
su pri me os in ci sos I, II, e III do § 3º e o § 4º do art. 2º
da MP, de ma ne i ra a não con di ci o nar a trans fe rên cia
de tre chos ro do viá ri as às exi gên ci as ali pre vis tas.

Emen da nº 8, do De pu ta do José Car los Ale lu ia:
acres cen ta in ci so ao § 3º do art. 2º da MP, para que o
cum pri men to da lei de res pon sa bi li da de fis cal. por
par te dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, tam bém pas -
se a cons ti tu ir con di ção para a re a li za ção das trans fe-
rên ci as.

Emen da nº 9, do De pu ta do Fran cis co Dor nel les:
Inclui, onde cou ber na MP, tex to que tra ta de be ne fí cio
de isen ção de IPI para ta xis tas.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Admis si bi li da de e Cons ti tu ci o na li da de

Em vis ta das con si de ra ções pre sen tes nos
itens 9 e 10 da Expo si ção de Mo ti vos, jul ga mos
aten di dos pela Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os 
re qui si tas cons ti tu ci o na is da ur gên cia e re le vân cia.
Cabe sa li en tar, ou tros sim, que a ini ci a ti va não in cor-
re em qual quer das ve da ções te má ti cas es ta be le ci-
das pelo § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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No que res pe i ta às emen das apre sen ta das, po -
si ci o na mo-nos pela in cons ti tu ci o na li da de da Emen da
nº 5, por per mi tir que um ter ce i ro ente fe de ra do pos sa
im pe dir a so be ra na con tra ta ção de von ta des en tre a
União e qual quer dos Esta dos da Fe de ra ção. Po si ci o-
na mo-nos, ain da pela re je i ção da Emen da nº 9, em
vir tu de de des res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, ori un do
do fato de se in cor po rar ma té ria com ple ta men te es -
tra nha ao con te ú do da me di da pro vi só ria.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

De con for mi da de com o § 1º do art. 5º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN, o exa me da 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 Me di da Pro vi só ria em aná li se não con tra ria as 
dis po si ções das Leis Orça men tá ri as Anu a is para
2002 e 2003 (Leis nº 10.407, de 10-1-2002, e nº
10.640, de 14-1-2003, res pec ti va men te), das Leis de
Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002 e 2003 (Leis nº
10.266, de 24-7-2001, e nº 10.524, de 25-7-2002, res -
pec ti va men te), do Pla no Plu ri a nu al (Lei nº 9.989, de
21-7-2000) ou da Lei Com ple men tar nº 101, de
4-5-2000.

Pelo ex pos to, con si de ra mos que a MP nº 82, de
7 de de zem bro de 2002, apre sen ta-se ade qua da no
que tan ge aos as pec tos fi nan ce i ros e or ça men tá ri os.

Mé ri to

De pron to, cabe res sal tar que a Me di da Pro vi só-
ria nº 82, de 2002, já pro du ziu efe i tos em lar ga es ca la,
em que pese o tem po re du zi do de vi gên cia. Des de a
pu bli ca ção do re fe ri do ins tru men to le gal até este mo -
men to, vá ri os ter mos de trans fe rên cia de ro do vi as fe -
de ra is já fo ram as si na dos pe los Esta dos e pela União, 
im pli can do no re pas se de re cur sos da or dem de um
bi lhão e se te cen tos e cin qüen ta e oito mi lhões de re a-
is, cor res pon den tes a tre ze mil, qui nhen tos e vin te e
cin co qui lô me tros trans fe ri dos.

Não se tra ta de ta re fa fá cil para o le gis la dor fe -
de ral, por tan to, apre ci ar o mé ri to de de ter mi na da me -
di da cu jas im pli ca ções já se pode ex pe ri men tar no
cam po dos fa tos, não mais das idéi as.

O pri me i ro e mais re le van te ques ti o na men to
que vem à tona di an te da pro pos ta go ver na men tal é
se as trans fe rên ci as po dem ser con si de ra das con ve-
ni en tes e opor tu nas.

Em ver da de, a des cen tra li za ção de par te da
ma lha ro do viá ria fe de ral é pro je to que já se dis cu te há 
um bom tem po, in clu si ve nes ta Casa, fru to de re fle-
xões mais am plas acer ca do pac to fe de ra ti vo e da re -
dis tri bu i ção de fun ções en tre os en tes fe de ra dos. Não 
por aca so, em 1996 foi san ci o na da a Lei nº 9.277, que 
au to ri zou a União a de le gar a ad mi nis tra ção e ex plo-
ra ção de ro do vi as fe de ra is a es ta dos e mu ni cí pi os,
por vin te e cin co anos, pror ro gá ve is por mais vin te e
cin co, o que abriu ca mi nho para a ce le bra ção de di -
ver sos con vê ni os des de en tão.

Ain da em me a dos da dé ca da pas sa da, o Po der
Exe cu ti vo apre sen tou à esta Casa o pro je to de lei que 
es ta be le ce os prin cí pi os e as di re tri zes para o Sis te-
ma Na ci o nal de Vi a ção, ini ci a ti va am pla men te de ba ti-
da e aper fe i ço a da – hoje tra mi tan do no Se na do Fe de-
ral -, a qual pre vê a trans fe rên cia para os Esta dos e os 
Mu ni cí pi os, me di an te do a ção, das ro do vi as fe de ra is
in te gran tes da Rede Com ple men tar, con jun to de ro-
do vi as não con si de ra das es tra té gi cas em âm bi to na -
ci o nal.

Não há que se sur pre en der, as sim, com a in ten-
ção ago ra de mons tra da pela Admi nis tra ção Fe de ral
de tras pas sar aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral o do -
mí nio de tre chos ro do viá ri os. Há um en ca de a men to
de dis cur sos e pro vi dên ci as que con du zem a tal pro -
pos ta.

Ao lon go des se pro ces so, pode-se afir mar que
foi cons tru í do, en tre as ad mi nis tra ções pú bli cas fe de-
ral e es ta du a is e en tre o cor po par la men tar, en ten di-
men to ra zo a vel men te se gu ro de que a des cen tra li za-
ção da ma lha ro do viá ria fe de ral é pro ce di men to con -
ve ni en te para o País. Com efe i to, as res tri ções or ça-
men tá ri as ex pe ri men ta das pela União no de cor rer
dos úl ti mos anos tor na ram ine xe qüí vel a re a li za ção,
no pa drão de se ja do, dos tra ba lhos de con ser va ção,
res ta u ra ção e am pli a ção da rede de es tra das fe de ra-
is. Pa ra le la men te, ve ri fi cou-se o au men to do in te res-
se de Esta dos e Mu ni cí pi os de as su mi rem, me di an te
con vê nio ou, mes mo, ações pró pri as, não res pal da-
das por acor do com a União, os tra ba lhos de ma nu-
ten ção e me lho ria das ro do vi as fe de ra is pre sen tes
em seu ter ri tó rio.

Embo ra o sur gi men to de uma fon te es tá vel de
fi nan ci a men to para o se tor de trans por tes, a
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CIDE/Pe tró leo, pos sa re ver ter toda essa con jun tu ra,
ca pa ci tan do a União a in ter vir de ma ne i ra mais efi ci-
en te na in fra-es tru tu ra ro do viá ria, não exis tem pa râ-
me tros por meio dos qua is se pos sa de du zir que as
ro do vi as en tre gues à ad mi nis tra ção es ta du al, por
von ta de des tas, pas sem a re ce ber me nos aten ção
do que a que hoje lhes é dis pen sa da pela ad mi nis tra-
ção fe de ral.

O fato de par te dos re cur sos pro ve ni en tes da
ar re ca da ção da CIDE/Pe tró leo te rem como des ti na-
ção o se tor de trans por tes, não ga ran te, por ou tro
lado, que toda a ma lha ro do viá ria fe de ral, na ex ten-
são e nas con di ções em que hoje se en con tra, pos -
sa ser be ne fi ci a da com o re fe ri do apor te de in ves ti-
men tos. Mais pro vá vel é que, em vir tu de das de-
man das exis ten tes em ou tras mo da li da des de
trans por tes, in clu si ve trans por tes ur ba nos, e do
grau de ina de qua ção da ma i o ria dos tre chos de ro -
do vi as fe de ra is, boa par te dela, da ma lha ro do viá ria
fe de ral, per ma ne ça de fi ci en te por um sig ni fi ca ti vo
pe río do de tem po.

A par tir dis so, pode-se in fe rir que é gran de a
pos si bi li da de dos Esta dos ad mi nis tra rem com mais
su ces so do que a União as ro do vi as que já es tão lhes
sen do trans fe ri das. Nun ca é de ma is lem brar que o ge -
ren ci a men to mais pró xi mo con cor re de ci si va men te
para que os cus tos de ma nu ten ção ro do viá ria se jam
re du zi dos e, a par dis so, para que a po pu la ção pos sa
mais fa cil men te co brar das au to ri da des pú bli cas uma
boa atu a ção no con tro le e na pre ser va ção das es tra-
das.

No que si to opor tu ni da de, ima gi na-se que a
me di da pro vi só ria em exa me pos sa ser ex tre ma-
men te be né fi ca para – uma rá pi da so lu ção do pro -
ble ma dos in ves ti men tos re a li za dos pe los Esta dos
em ro do vi as fe de ra is, na me di da em que, fa zen-
do-se uso de re cur sos já exis ten tes e dis po ní ve is
para uma com pen sa ção ami gá vel, evi tam-se de-
man das ju di ci a is que tan to dis sa bor ca u sam à re la-
ção das par tes con fli tan tes.

Cabe res sal tar que o ofe re ci men to de re cur sos
da União aos Esta dos que as su mam par te da ma lha
ro do viá ria fe de ral, além de ex te nu ar o con ten ci o so
que se for ma ra em ra zão da ini ci a ti va de al guns en tes
fe de ra dos de apli car suas pró pri as ver bas na ma nu-
ten ção de es tra das fe de ra is, é jus to in cen ti vo àque les
que ago ra hão de se en car re gar dos tra ba lhos que, já
por tan to tem po, a ad mi nis tra ção fe de ral não con se-
gue de sen vol ver a con ten to. De fato, cen to e trin ta mil

re a is por qui lô me tro trans fe ri do pode ga ran tir, por até
qua tro anos, um bom pla no de con ser va ção ro do viá-
ria para o tre cho que o Esta do as su mir, o que, efe ti va-
men te, já ani mou vá ri os de les a se ma ni fes tar pela
trans fe rên cia de do mí nio.

Um cu i da do que, acre di ta-se, po de ria ter sido
pre vis to na me di da pro vi só ria em aná li se se ria a exi -
gên cia, por par te da União, de que os Esta dos apre -
sen tas sem pla no, pro gra ma ou pro je to de ad mi nis tra-
ção e ex plo ra ção das ro do vi as a se rem trans fe ri das,
de sor te a evi tar que os ob je ti vos de in te gra ção e de -
sen vol vi men to na ci o nal pu des sem ser com pro me ti-
dos. Tra ta-se, a pro pó si to, de pro ce di men to ado ta do
na ce le bra ção de con vê ni os de de le ga ção ro do viá ria.
Infe liz men te, como dito a prin cí pio, não é ta re fa fá cil
para o le gis la dor tra ba lhar so bre me di das que já pro -
du zi ram efe i tos.

Acer ca das con di ções que os Esta dos pre ci sam
aten der para se ha bi li ta rem à trans fe rên cia das ro do-
vi as não ca bem ma i o res co men tá ri os, pri me i ro, pelo
sim ples fato de, na prá ti ca, não te rem cons ti tu í do, até
o mo men to, im pe di men to para que vá ri as uni da des
fe de ra das ma ni fes tas sem in te res se na me di da, se-
gun do, por quan to está pre ser va do o di re i to do Esta do
de não as su mir qual quer tre cho de ro do via fe de ral
nas con di ções pro pos tas.

Re la ti va men te às nove emen das apre sen ta das,
acre di ta-se que ape nas uma de las pos sa con tri bu ir
para o aper fe i ço a men to da me di da pro vi só ria. Re fe ri-
mo-nos à emen da nº 3, que, sa bi a men te, re ti ra do art.
1º da nor ma o ca rá ter im po si ti vo, vez que ape nas com 
a anuên cia dos Esta dos a trans fe rên cia das ro do vi as
se ria pos sí vel.

Em face de todo o ex pos to, voto pela ad mis si bi li-
da de, cons ti tu ci o na li da de e boa téc ni ca le gis la ti va da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002. Voto, ain da, pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ini ci a ti va.
Voto, por fim, pela apro va ção, no mé ri to, da re fe ri da
pro po si ção, na for ma do pro je to de lei de con ver são
em ane xo. Com re la ção às emen das, voto pela apro -
va ção da emen da nº 3, na for ma do pro je to de lei de
con ver são em ane xo, pela re je i ção, no mé ri to, das
emen das nº 1, 2, 4, 6, 7 e 8, da emen da nº 5, por in -
cons ti tu ci o na li da de, e da emen da nº 9, por ina de qua-
ção é boa téc ni ca le gis la ti va.

É o voto.

Sala das Ses sões, de  de 2003. – De pu ta do Ta-
deu Fi lip pel li, Re la tor.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 2002

PROJETO DE CONVERSÃO

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os es ta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as..

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União po de rá trans fe rir para os Esta dos

e o Dis tri to Fe de ral, a tí tu lo de des cen tra li za ção, seg -
men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem as sim os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral
pas sí ve is de trans fe rên cia para cada Esta do e o Dis -
tri to Fe de ral se rão de fi ni dos em ato do Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do-
vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel,
me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a
que se re fe re o § 3º do art. 1º de fi ni rá as ro do vi as a se -
rem trans fe ri das, com suas ex ten sões, e es ta be le ce-
rá o cro no gra ma de trans fe rên cia.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do aos Esta dos e ao
Dis tri to Fe de ral an te ci par, ain da que em par te, o cro -
no gra ma de re ce bi men to das ro do vi as cons tan te do
ter mo de trans fe rên cia.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia de do mí nio
de que tra ta o art. 1º, a par tir da data de re ce bi men to
da ro do via as des pe sas com sua ma nu ten ção, re cu-
pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da de ex clu si-
va da Uni da de da Fe de ra ção que a re ce beu.

Art. 4º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men-
te re a li za dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral
que não en con trem am pa ro em con vê nio fir ma do
com a União, no qual es te jam es pe ci fi ca dos os cor -
res pon den tes pla nos de tra ba lho e de apli ca ção de
re cur sos.

Art 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do mí nio, fi -
cam man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli ca ção
de re cur sos ao abri go de con vê ni os ain da em vi gor

na data de pu bli ca ção des ta Lei, fir ma dos pela União 
com os res pec ti vos Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, re -
la ti vos aos seg men tos da ma lha ro do viá ria trans fe ri-
dos, ve da dos o seu adi ta men to, pror ro ga ção e re no-
va ção.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta Lei, aos Esta dos e ao Dis tri-
to Fe de ral, em de cor rên cia da trans fe rên cia de do mí-
nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio
dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or ça men tá ria
pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE, de que tra ta a 
Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001, ob ser va-
dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em pe nho e de pa -
ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
§ 3º do art. 1º

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ab je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio, a
tí tu lo de des pe sas de ca pi tal.

Art 7º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se a que se re fe rem, res pec ti va-
men te, o § 3º do art 1º ca put do art 6 fi cam con di ci o-
na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas ma ti za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de di vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003. – De pu-
ta do Ta deu Fi lip pel li, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.727, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993

Esta be le ce di re tri zes para a con so li-
da ção e o re es ca lo na men to, pela União,
de dí vi das in ter nas das ad mi nis tra ções
di re ta e in di re ta dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.496, DE 11DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce cri té ri os para a con so li-
da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a men to,
pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi liá ria e
ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa bi li da-
de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

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

LEI Nº 10.195, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Insti tui me di das adi ci o na is de es tí-
mu lo e apo io à re es tru tu ra ção e ao ajus te
fis cal dos Esta dos e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001

Insti tui Con tri bu i ção de Inter ven ção
no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a 
im por ta ção e a 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 etí li co com bus tí vel
(Cide), e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85, DE 2002

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Integração Nacional, no
valor de R$45.000.000,00 (quarenta e
cinco milhões de reais), para os fins que
especifica.

Este Avul so Con tém os Se guin tes Do cu men tos:

– Me di da Pro vi só ria ori gi nal nº 85/02 
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº

1.120/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 506/2002, do Mi nis-

tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 237/03 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
– Nota Téc ni ca nº 150/02, da Con sul to ria de Orça -

men to, 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 de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos – Re la tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA)

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$45.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$45.000.000,00 (qua ren ta e cin co mi lhões de re -
a is) , em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 85, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor de R$ 45.000.000,00 (qua ren ta e
cin co mi lhões de re a is), para os fins que
es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o art. 167, §
3º, 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$ 45.000.000,00 (qua ren ta e cin co mi lhões de re -
a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 3º Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002; 181º da
Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.120, DE 2002

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 85 , de 17 de de -
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no
va lor de R$45.000.000,00, para os fins que es pe ci fi-
ca”.

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 506 /MP

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$45.000.000,00 (qua ren ta e
cin co mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal.

2. O cré di to des ti na-se a dar con ti nu i da de às ações 
emer gen ci a is de de fe sa ci vil, sen do R$43.000.000,00
(qua ren ta e três mi lhões de re a is) para a con ces são
de Bol sa-ren da e R$2.000.000,00 (dois mi lhões de
re a is) para o abas te ci men to de água po tá vel, por
meio de car ros-pipa, como me di das para ame ni zar a
frus tra ção de sa fra, a ca rên cia de ali men tos, o de-
sem pre go ru ral, o es go ta men to das re ser vas hí dri cas
e a di zi ma ção de re ba nhos, efe i tos es tes de cor ren tes
da for te es ti a gem ocor ri da em di ver sos Mu ni cí pi os
da re gião Nor des te e do Nor te do Esta do de Mi nas
Ge ra is.

3. Cum pre es cla re cer que a so li ci ta ção de aber tu ra
de cré di to foi for ma li za da por meio do Avi so nº 252/MI, de
9 de de zem bro de 2002, e re ti fi ca do pelo Avi so nº 260/MI,
de 16 de de zem bro de 2002, am bos do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, e que a con ces são da bol sa, em re fe rên-
cia, de ve rá aten der às dis po si ções con ti das na Lei nº
10.458, de 14 de maio de 2002.

4. O pre sen te cré di to está am pa ra do nas dis po-
si ções do art. 62, com bi na do com o art. 167, § 3º, da
Cons ti tu i ção, e será aten di do com re cur sos ori un dos
do can ce la men to par ci al da Re ser va de Con tin gên-
cia.

5. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, que visa a efe ti var a aber tu ra do cré di to
ex tra or di ná rio.

Res pe i to sa men te, – Gu i lher me Go mes Dias.

PS-GSE nº 237/03

Bra sí lia, 31 de mar ço 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 da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 85, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$45.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”, 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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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

NOTA TÉCNICA Nº 150, DE 2002

Sub sí di os para a apre ci a ção da Me-
di da Pro vi só ria nº 85, de 17 de de zem bro
de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná-
rio, no va lor de R$45.000.000,00, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para os fins que es pe ci fi ca”, quan to à
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria.

So li ci tan te: Co mis são Mis ta de Pla-
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção –
CMO.

I – Intro du ção

A pre sen te Nota Téc ni ca aten de à de ter mi na-
ção cons tan te do art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002,
do Con gres so Na ci o nal, que es ta be le ce, ip sis ver bis:

“Art. 19. 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 (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
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 303, de
2002-CN (nº 1.120/2002, na ori gem), a Me di da Pro vi-
só ria nº 85, de 17 de de zem bro de 2002, que “Abre
cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da Inte-
gra ção Na ci o nal, no va lor de R$45.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca.”

O cré di to aber to tem por ob je ti vo aten der a ações 
emer gen ci a is de de fe sa ci vil em di ver sos mu ni cí pi os
da Re gião Nor des te e Nor te do Esta do de Mi nas Ge-
ra is, em face da es ti a gem que afli ge es sas Re giões.
As ações con tem pla das são: i) bol sa-ren da, com o va -
lor de R$43.000.000,00; e ii) abas te ci men to de água
po tá vel, por meio de car ros-pipa, R$2.000.000,00.

Por meio des sas ações, con for me fi cou ex pli ci-
ta do na Expo si ção de Mo ti vos, bus cam-se mi ni mi zar
os efe i tos da “frus tra ção de sa fra, a ca rên cia de ali -
men tos, o de sem pre go ru ral, o es go ta men to das re -
ser vas hí dri cas e a di zi ma ção de re ba nhos”, de cor-
ren tes da es ti a gem su pra-re fe ri da.

Embo ra não haja exi gên cia cons ti tu ci o nal ou le -
gal para tan to, foi uti li za da como fon te de fi nan ci a-
men to do cré di to o can ce la men to par ci al, no mon tan-

te do cré di to, de do ta ção cons tan te da Re ser va de
Con tin gên cia, nos ter mos da Expo si ção de Mo ti vos.

II – Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

O § 3º do art. 167 da Cons ti tu i ção es ta be le ce
que “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.”

A im pre vi si bi li da de e ur gên cia da aber tu ra do
cré di to sob apre ci a ção jus ti fi cam-se em ra zão de cir -
cuns tân ci as ad ver sas re sul tan tes dos efe i tos da es ti-
a gem que as so la cen te nas de mu ni cí pi os da a Re gião
Nor des te e do Nor te de Mi nas Ge ra is, ca re cen do,
pois, do so cor ro do Esta do, com a fi na li da de de mi ni-
mi zar o so fri men to das pes so as que ha bi tam es sas
lo ca li da des.

Re la ti va men te aos can ce la dos da Re ser va de
con tin gên cia, no to tal de R$45.000.000,00, vale lem -
brar que tal ru bri ca en con tra-se clas si fi ca da no Orça -
men to da União como des pe sa fi nan ce i ra, para fins
de com po si ção do re sul ta do pri má rio. Des sa for ma,
sua uti li za ção em des pe sas pri má ri as im pli ca a di mi-
nu i ção do re sul ta do pri má rio, pre vis to no art. 18 da lei
de di re tri zes or ça men tá ri as para o exer cí cio de 2002
(LDO/2002) e im plí ci to na Lei Orça men tá ria da União. 
Não obs tan te esse fato, é de se con si de rar que re cen-
te men te o Ban co Cen tral do Bra sil di vul gou nota na
qual es cla re ce que, até o mês de no vem bro do cor -
ren te ano de 2002, o su pe rá vit pri má rio acor da do
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal já ha via sido
su pe ra do em mais de R$3 bi lhões. Por tan to, é lí ci to
in fe rir que a uti li za ção do men ci o na do mon tan te da
Re ser va de Con tin gên cia para fi nan ci ar o cré di to não
tra rá con se qüên ci as como a men ci o na da.

Por fim, é per ti nen te lem brar que a con ta gem do 
pra zo de ses sen ta dias para a ma ni fes ta ção do Con -
gres so Na ci o nal fica sus pen sa du ran te o pe río do do
re ces so, con for me pre vê o § 4º do art. 62 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

III – Con clu são

Di an te das ra zões ex pos tas, é pos sí vel con clu ir
que:

i) o cré di to aten de aos re qui si tos cons -
ti tu ci o na is de im pre vi si bi li da de e ur gên cia;

ii) o can ce la men to de re cur sos da Re-
ser va de Con tin gên cia para uti li za ção em
des pe sas pri má ri as não cons ti tui óbi ce para 
apro va ção da me di da pro vi só ria e in de pen-
de de pro vi dên ci as adi ci o na is com vis tas à
ma nu ten ção do su pe rá vit pri má rio pre vis ta
no art.18 da LDO/2002.
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Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2002. – Anto nio
Au gus to Be zer ra Ri be i ro, Con sul tor-Ge ral-Adjun to
de Orça men tos e Fis ca li za ção.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS

E FISCALIZAÇÃO, PROFERIDO NO
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB – MA. 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, a Me di da Pro vi só ria nº 85, de
2002, abre cré di to ex tra or di ná rio em fa vor do Mi nis té-
rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de 45 mi lhões de
re a is, para os fins que es pe ci fi ca.

O cré di to “des ti na-se a dar con ti nu i da de às ações
emer gen ci a is de de fe sa ci vil, sen do 43 mi lhões de re a is
para a con ces são de bol sa-ren da e 2 mi lhões de re a is
para o abas te ci men to de água po tá vel, por meio de car -
ros-pipa, como me di das para ame ni zar a frus tra ção de
sa fra, a ca rên cia de ali men tos, o de sem pre go ru ral, o
es go ta men to das re ser vas hí dri cas e a di zi ma ção de re -
ba nhos, efe i tos es tes de cor ren tes da for te es ti a gem
ocor ri da em di ver sos Mu ni cí pi os da Re gião nor des te e
do nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is”.

O meu pa re cer, Sr. Pre si den te, é pela ade qua-
ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do pro je to e pela sua
apro va ção, quan to ao mé ri to.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

PARECER Nº   , DE 2003

Pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria
nº 85, de 17 de ex tra or di ná rio, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção de zem bro de
2002, que “Abre cré di to Na ci o nal, no va -
lor de R$ 45.000.000,00, para os fins que
es pe ci fi ca”.

Au tor:Po der Exe cu ti vo
Re la tor:De pu ta do Pe dro No va is

I – Re la tó rio

Com base no art. 62, com bi na do com o § 3º do art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca
en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal, por in ter mé dio da
Men sa gem nº 303, de 2002-CN (nº 1.120/2002, na ori -
gem), a Me di da Pro vi só ria nº 85, de 17 de de zem bro de
2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis-
té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de R$
45.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca.”

Con for me a Expo si ção de Mo ti vos nº 506/MP,
de 17 de de zem bro de 2002, do Mi nis tro de Esta do

do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, o cré di to
“des ti na-se a dar con ti nu i da de às ações emer gen ci-
a is de de fe sa ci vil, sen do R$ 43.000.000,00 (qua ren-
ta e três mi lhões de re a is) para a con ces são de Bol -
sa-ren da e R$ 2.000.000,00 (dois mi lhões de re a is)
para o abas te ci men to de água po tá vel, por meio de
car ros-pipa, como me di das para ame ni zar a frus tra-
ção de sa fra, a ca rên cia de ali men tos, o de sem pre go
ru ral, o es go ta men to das re ser vas hí dri cas e a di zi-
ma ção de re ba nhos, efe i tos es tes de cor ren tes da
for te es ti a gem ocor ri da em di ver sos Mu ni cí pi os da
re gião Nor des te e do Nor te do Esta do de Mi nas Ge -
ra is”.

Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to do re -
fe ri do cré di to ex tra or di ná rio ad vêm de can ce la men to
par ci al das do ta ções con sig na das à re ser va de con -
tin gên cia, no va lor de R$ 45.000.000,00 (qua ren ta e
cin co mi lhões de re a is).

Não fo ram apre sen ta das emen das à Me di da
Pro vi só ria em exa me no pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Con so an te 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, o Pa re cer
quan to à aná li se de cré di tos ex tra or di ná ri os aber tos
por me di da pro vi só ria deve ser úni co, con ten do ma ni-
fes ta ção so bre a ma té ria no que tan ge aos as pec tos
cons ti tu ci o nal, in clu si ve so bre os pres su pos tos de re -
le vân cia e ur gên cia, de mé ri to, de ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria e so bre o cum pri men to da exi -
gên cia pre vis ta no § 1º do art. 2º.

Do exa me da Me di da Pro vi só ria, ve ri fi ca mos
que a ini ci a ti va aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de ad mis si bi li da de re fe ren tes à re le vân cia e à ur -
gên cia.

A pro po si ção não con tra ria os dis po si ti vos cons -
ti tu ci o na is ou os pre ce i tos le ga is per ti nen tes, em par -
ti cu lar no que diz res pe i to à sua com pa ti bi li da de com
o Pla no Plu ri a nu al 2000-2003 (Lei nº 9.989, de
21.7.2000) ou com sua re vi são (Lei nº 10.297, de
26.10.2001) e à sua con for mi da de com as dis po si-
ções das Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as para os
exer cí ci os de 2002 e 2003 (Lei nº 10.266, de
24.07.2001 e Lei nº 10.524, de 25.07.2002).

A Expo si ção de Mo ti vos nº 506/MP, do Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão,
su pre a exi gên cia pre vis ta no § 1º do art. 2º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN, que tra ta do en vio de do cu-
men to ex pon do a mo ti va ção da edi ção da Me di da
Pro vi só ria.

Por tra tar-se de aten di men to a si tu a ção de ca la-
mi da de, de cor ren te de for te es ti a gem ocor ri da em di -
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ver sos mu ni cí pi os do Nor des te e do Nor te do Esta do
de Mi nas Ge ra is, agra van do a já pre cá ria si tu a ção
dos tra ba lha do res ru ra is des sas re giões, en ten de-se
ser me ri tó ria a apro va ção do cré di to ex tra or di ná rio
sob aná li se.

Di an te do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va-
ção da Me di da Pro vi só ria nº 85, de 2002, na for ma
pro pos ta pelo Po der Exe cu ti vo.

Sala das Ses sões, 8 de mar ço de 2003. – De -
pu ta do Pe dro No va is, Re la tor.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05851ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



05852 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    195ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002
Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$780.039.000,00 (se te cen tos e oi ten-
ta mi lhões, trin ta e nove mil re a is), em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para
os fins que es pe ci fi ca.

Este Avul so con tém os se guin tes do cu men tos:
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal nº 87/02 
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº

1.135/02
– Expo si ção de Mo ti vos nº 512/2002, do Mi nis-

tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
– Ofí cio nº 238/03 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
– Nota Téc ni ca nº 9/03, da Con sul to ria de

Orça men to, 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 de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Mus sa De mes
(PFL-PI)

– Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002 
Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$780.039.000,00 (se te cen tos e oi ten ta mi lhões,
trin ta e nove mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i ta vin cu la da
do Te sou ro Na ci o nal, no que se re fe re à Con tri bu i ção
de In ter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre
a im por ta ção e a 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 etí li co
com bus tí vel (CIDE), no va lor de R$140.600.000,00
(cen to e qua ren ta mi lhões, se is cen tos mil re a is) ; e

II – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as
no mon tan te de R$639.439.000,00 (se is cen tos e trin ta
e nove mi lhões, qua tro cen tos e trin ta e nove mil re a is),
con for me in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 87, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$780.039.000,00 (se te cen tos e oi ten-
ta mi lhões, trin ta e nove mil re a is), em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para
os fins que es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$780.039.000,00 (se te cen tos e oi ten ta mi lhões,
trin ta e nove mil mais), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i ta vin cu la da
do Te sou ro Na ci o nal, no que se re fe re à Con tri bu i ção de 
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre a
im por ta ção e a 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 etí li co
com bus tí vel (CIDE), no va lor de R$140.600.000,00
(cen to e qua ren ta mi lhões, se is cen tos mil re a is); e

II – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as
no mon tan te de R$639.439.000,00 (se is cen tos e trin -
ta e nove mi lhões, qua tro cen tos e trin ta e nove mil re -
a is), con for me in di ca do no Ane xo II des ta Me di da
Pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so

(*) Re pu bli ca do em vir tu de de in cor re ção no an te ri or
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MENSAGEM Nº 1.135, DE 2002

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 87, de 19 de de -
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 512/MP

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$780.039.000,00 (se te cen tos e 
oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil re a is), em fa vor do
Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do Ofí cio nº 
886, de 18 de de zem bro de 2002, tem o pro pó si to de
as se gu rar a do ta ção or ça men tá ria ne ces sá ria para
que se efe ti ve a trans fe rên cia ao Esta do de Mi nas Ge -
ra is do do mí nio de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral,
cor res pon den te a 6.000,3 qui lô me tros (seis mil qui lô-
me tros e tre zen tos me tros), nos tur nos das dis po si-
ções con ti das na Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de -
zem bro de 2002, e na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de
de zem bro de 2002.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos para
acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va men te da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
in ci den te so bre a im por ta ção e a 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 etí li co com bus tí vel (CIDE), sen do:

a) R$140.600.000,00 (cen to e qua ren-
ta mi lhões, se is cen tos mil re a is) de cor ren tes
de ex ces so de ar re ca da ção de re ce i ta vin-
cu la da do Te sou ro Na ci o nal;

b) R$127.439.000,00 (cen to e vin te e
sete mi lhões, qua tro cen tos e trin ta e nove mil 
re a is) de cor ren tes do can ce la men to par ci al
de da ta ções do Mi nis té rio dos Trans por tes,

c) R$512.000.000,00 (qui nhen tos e
doze mi lhões de re a is) de cor ren tes do can -
ce la men to par ci al de da ta ções de Encar gos
Fi nan ce i ros da União – Re cur sos sob Su-
per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da.

4. Cabe des ta car que o can ce la men to pro pos to
no âm bi to do Mi nis té rio dos Trans por tes dar-se-á uni -
ca men te em do ta ções or ça men tá ri as des ti na das ao
Esta do de Mi nas Ge ra is que não se rão pas sí ve is de
uti li za ção no pre sen te exer cí cio. Por sua vez, os can -
ce la men tos pro pos tos no âm bi to dos Encar gos Fi-
nan ce i ros da União fo ram for mu la dos con si de ran-
do-se a pos si bi li da de do dis pên dio de cada do ta ção
or ça men tá ria até o fi nal de 2002.

5. Em cum pri men to ao dis pos to no art 40, § 5º,
da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001 (Lei de Di re-
tri zes Orça men tá ri as para 2002), é de mons tra da no
qua dro a se guir a re es ti ma ti va da re ce i ta re la ti va à
CIDE nes te exer cí cio, cujo ex ces so está sen do par ci-
al men te uti li za do nes te cré di to.

6. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 238/03

Bra sí lia, de mar ço 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 da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 87, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, con for me o
dis pos to rio 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 TÉCNICA Nº 09/03

Em 24 de fe ve re i ro de 2003

Assun to: sub sí di os à apre ci a ção da ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra da Me di da Pro vi só ria nº 87, de
19 de de zem bro de 2002, que “abre cré di to ex tra or di-
ná rio no va lor de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi-
nis té rio dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Inte res sa do: Co mis são Mis ta in cum bi da para emi tir
pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria nº 87, de 2002
(MP 87).

I – Intro du ção
De acor do com o dis pos to no art. 19 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, cabe a esta Con sul to ria de Orça -
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le a ela bo ra ção de nota 
téc ni ca cujo con te ú do é a aná li se pre li mi nar de ade -
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra da MP 87. Deve a
nota ser en ca mi nha da à su pra ci ta da Co mis são Mis ta
e aos re la to res de sig na dos para a apre ci a ção da ma -
té ria, as sim ser vin do ao pro pó si to de ofe re cer em ba-
sa men to téc ni co ao tra ba lho de ela bo ra ção do pa re-
cer úni co a que se re fe re o art. 5º da Re so lu ção nº 1,
de 2002-CN, par ti cu lar men te para efe i to do 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 da MP 87 à vis ta de sua re per cus são so bre a re ce i-

ta e a des pe sa pú bli ca e de sua con for mi da de com as
nor mas de fi nan ças pú bli cas em vi gor.

Sub ja cen te, por tan to à Re so lu ção nº 1, de
2002-CN, es tão as nor mas de fi nan ças pú bli cas em
vi gor, par ti cu lar men te aque las que com põem o qua-
dro das de no mi na das 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 cal1.
Tra ta-se de nor mas que bus cam ins ti tu ir um mo de lo
de ges tão das fi nan ças pú bli cas ali cer ça do por uma
es tri ta de fi ni ção de equi lí brio fis cal, de fi ni ção para a
qual con cor rem nor mas que pro cu ram opor obs tá cu-
los ao cres ci men to das des pe sas e que ten tam li mi tar
o en di vi da men to pú bli co.

Lado às nor mas vol ta das à res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal tam bém fi gu ram aque las con ti das nas
leis do pla no plu ri a nu al, de di re tri zes or ça men tá ri as e
or ça men tá ria anu al. Essas leis, com ar ri mo na Cons ti-
tu i ção Fe de ral, par ti cu lar men te em seus arts. 165 a
169, de ter mi nam a ori en ta ção de ma té ri as do gê ne ro
da MP 87, ofe re cen do-lhes os con tor nos e os li mi tes
ne ces sá ri os.

1 Tra ta-se, aqui, das nor mas con ti das, em boa me di da, na Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal.

II – Sín te se da Me di da Pro vi só ria

A MP 87 abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor de
R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes. Tra ta-se de cré di to des ti na do a as se gu rar a
do ta ção or ça men tá ria ne ces sá ria à trans fe rên cia de
6.000,3 qui lô me tros da ma lha ro do viá ria fe de ral ao
Esta do de Mi nas Ge ra is, tudo nos ter mos das dis po si-
ções con ti das na Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de -
zem bro de 2002 (MP 82), as sim como na Por ta ria MT
nº 766, de 16 de de zem bro de 2002.

Os re cur sos ne ces sá ri os à aber tu ra do cré di to
são ori un dos de ex ces so de ar re ca da ção da Con tri-
bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co Inci-
den te so bre a Impor ta ção e a 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 Álco ol Etí li co Com bus tí vel (CIDE), no va lor de
R$140.600.000,00, e do can ce la men to par ci al de do -
ta ções or ça men tá ri as do Mi nis té rio dos Trans por tes
(R$127.439.000,00) e de Encar gos Fi nan ce i ros da
União – Re cur sos sob a Su per vi são do Mi nis té rio da
Fa zen da (R$512.000.000,00). Os can ce la men tos das 
do ta ções a car go do Mi nis té rio dos Trans por tes in ci-
dem tão-so men te so bre pro gra mas de tra ba lho no
âm bi to do Esta do de Mi nas Ge ra is, ao pas so que os
can ce la men tos nas do ta ções re fe ren tes a Encar gos
Fi nan ce i ros da União fo ram efe tu a das com base na
efe ti va pre vi são dos cor res pon den tes dis pên di os, de
modo que, dela, não re sul tas se a in su fi ciên cia de cré -
di tos or ça men tá ri os ao pa ga men to dos en car gos fi -
nan ce i ros.
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III – Sub sí di os acer ca da
 Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A res pe i to da pre sen te ma té ria, for ça é con si-
de rar que o § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral
veda a edi ção de me di das pro vi só ri as so bre ma té ri-
as re la ti vas aos pla nos plu ri a nu a is, às di re tri zes or -
ça men tá ri as, aos or ça men tos e aos cré di tos adi ci o-
na is. Com base no § 3º do art. 167, tam bém da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ex ce ção so men te é es ta be le-
ci da para efe i to da aber tu ra de cré di to ex tra or di ná-
rio, as sim con si de ra do o cré di to des ti na do ao aten -
di men to de des pe sas im pre vi sí ve is e ur gen tes, tais
como as de cor ren tes de guer ra, co mo ção in ter na
ou ca la mi da de pú bli ca. Cer ta men te, não tra ta a MP
87 de des pe sas ex tra or di ná ri as da im por tân cia das
elen ca das pela Cons ti tu i ção, até por que a des cen-
tra li za ção da ma lha ro do viá ria fe de ral, con for me
es ta be le ce a MP 82, al can ça so men te as vias fe de-
ra is que não são con si de ra das es tra té gi cas pelo Mi -
nis té rio dos Trans por tes. Se não pode ha ver ra zões
es tra té gi cas para a des cen tra li za ção das ro do vi as,
pelo me nos do pon to de vis ta da União, tam pou co
po dem ser con si de ra dos ur gen tes os mo ti vos para
fazê-lo. De mais a mais, não se pode con fun dir a ur -
gên cia da ma té ria com a sua re le vân cia, pois as
ma té ri as re ser va das ao im pé rio da lei são, por de fi-
ni ção, do mais re le van te in te res se pú bli co, ain da
que nem to das, por for ça da pró pria Cons ti tu i ção,
pos sam me re cer tra ta men to por in ter mé dio do ve í-
cu lo me di da pro vi só ria.

Vale, ain da, con si de rar que a des ti na ção de
R$780.039.000,00 à des cen tra li za ção de ro do vi as
fe de ra is não-es tra té gi cas, tudo por meio de me di da
pro vi só ria, é ato que me re cia ca bal de mons tra ção
da ne u tra li da de de seus im pac tos so bre os re sul ta-
dos fis ca is. Essa de mons tra ção, con tu do, ine xis te,
fato que não se co a du na com as nor mas vol ta das
para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal.

Fer nan do Ve i ga Bar ros e Sil va, Con sul tor de
Orça men tos do Se na do Fe de ral.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA,
 EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

 DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  E
FISCALIZAÇÃO, PROFERIDO NO PLENÁRIO

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. MUSSA DEMES (PFL – PI. Para emi tir pa -
re cer.) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. De pu ta dos, com
base no art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o 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 1.135, de 2002, a Me di da
Pro vi só ria nº 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di-
ná rio no va lor de R$780.039.000,00 em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por te para os fins que es pe ci fi ca.

A me di da pro vi só ria em aná li se des ti na re cur-
sos para a ope ra ção es pe ci al de no mi na da “Re cur-
sos em de cor rên cia da trans fe rên cia par ci al de do-
mí nio da ma lha ro do viá ria fe de ral para os Esta dos e
o Dis tri to Fe de ral”.

Se gun do in for ma ção da Expo si ção de Mo ti vos
que a acom pa nha, a ação re fe re-se à trans fe rên cia do
do mí nio de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral ao Esta do
de Mi nas Ge ra is, cor res pon den te a 6 mil qui lô me tros e
300 me tros, nos ter mos das dis po si ções con ti das na
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de 2002, e
na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem bro de 2002.

Os re cur sos ne ces sá ri os para a apro va ção do
cré di to são ori un dos do ex ces so de ar re ca da ção da
Fon te 111 – Con tri bu i ção e in ter ven ção do Do mí nio
Eco nô mi co – CIDE, de que tra ta a Lei nº 10.336, de
19 de de zem bro de 2001, e de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as no âm bi to do Mi nis té rio dos
Trans por tes e dos Encar gos Fi nan ce i ros da União.A
Expo si ção de Mo ti vos nº 512/MP, do Mi nis tro de Esta -
do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, su pre a
exi gên cia pre vis ta no § 1º do art. 2º da Re so lu ção nº
1, de 2002-CN, acer ca do en vio de do cu men to ex pon-
do a mo ti va ção da edi ção da me di da pro vi só ria.

A me di da pro vi só ria pro mo ve can ce la men tos em
pro gra mas de tra ba lho das uni da des or ça men tá ri as
Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos – CBTU, e De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes
– DNIT, em sua qua se to ta li da de des ti na dos ori gi nal-
men te ao Esta do de Mi nas Ge ra is, con for me de mons-
tra do em seu Ane xo II. Con so an te a Expo si ção de Mo ti-
vos, os can ce la men tos pro pos tos no âm bi to dos Encar -
gos Fi nan ce i ros da União, por sua vez, fo ram for mu la-
dos con si de ran do-se a pos si bi li da de do dis pên dio de
cada do ta ção or ça men tá ria até o fi nal de 2002.

Em aten di men to ao dis pos to no art. 2º da MP nº
82, de 2002, o re ma ne ja men to pre vis to é in te gral-
men te pro ce di do na Fon te 111, cuja re es ti ma ti va,
para o exer cí cio de 2002, acom pa nha a Expo si ção de
Mo ti vos.

Não fo ram apre sen ta das emen das à Me di da
Pro vi só ria em exa me, no pra zo re gi men tal.
Con so an te ao art. 5º da Re so lu ção nº 1, de 2002,
Con gres so Na ci o nal, o pa re cer emi ti do re fe ren te à
Me di da Pro vi só ria deve ser úni co, ma ni fes tan do-se
so bre a ma té ria quan to aos as pec tos cons ti tu ci o nal,
in clu si ve so bre os pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia, de mé ri to, de ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria e so bre o cum pri men to da exi gên cia pre vis-
ta no § 1º do art. 2º.

Do exa me da me di da pro vi só ria, ve ri fi ca mos
que a ini ci a ti va aten de aos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de ad mis si bi li da de re fe ren tes a re le vân cia e ur -
gên cia.
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A pro po si ção não con tra ria os dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is ou os pre ce i tos le ga is per ti nen tes,
em par ti cu lar no que diz res pe i to à sua com pa ti bi li-
da de com o Pla no Plu ri a nu al 2000 – 2003 (Lei nº
9.989, de 21 de ju lho de 2000, e al te ra ções pos te ri o-
res) e à sua con for mi da de com as dis po si ções da
Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as para os exer cí ci os

de 2002 e 2003 (Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de
2001, e Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002, res -
pec ti va men te).

Di an te do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va ção
da Me di da Pro vi só ria nº 87, de 2002, na for ma pro pos ta
pelo Po der Exe cu ti vo.

É o pa re cer, Sr. Pre si den te.

05868 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    211ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05869ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



05870 Qu in ta-fe i ra  3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 172, DE 2003

Da co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri men to
SF nº 184, de 2003, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Edu ar do Su plicy, su -
ge rin do à Sua san ti da de o Papa João Pa-
u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de res
re li gi o sos mun di a is para dis cu tir so lu-
ções de paz para o con fli to no Ira que.

Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Edu ar do Su plicy apre sen tou
re que ri men to no sen ti do de su ge rir à Sua San ti da de,
o Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí -
de res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em
Bag dá, ou em ou tra ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi-
dos no con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a 
cri se no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da-
des e pela paz.

II – Aná li se

A pro po si ção não ex tra po la as atri bu i ções da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
por se tra tar de ma té ria afe ta a re la ções in ter na ci o na-
is. No mé ri to, o re que ri men to é da ma i or opor tu ni da de
e re le vân cia. No mo men to em que o mun do se de pa ra
com ima gens e re la tos de fa tos es tar re ce do res, não
po de mos fi car omis sos.

Nos sa tra di ção cris tã, que pre ga a prá ti ca do re -
ce ber, do aco lher e con vi ver com to das as re li giões,
não ad mi te a per cep ção de que vi va mos uma “Nova
cru za da”.

A ini ci a ti va, por tan to, de uma de mons tra ção ex -
plí ci ta de to das as li de ran ças re li gi o sas do mun do em
fa vor da paz, sob a con vo ca ção de Sua San ti da de,
sem dú vi da tra rá peso con si de rá vel aos ape los ou vi-
dos em todo o mun do, no sen ti do do fim das hos ti li da-
des e re con du ção das ne go ci a ções de paz, vi tal para
o fu tu ro das no vas ge ra ções.

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va ção
do re que ri men to, na for ma em que foi apre sen ta do.

Sala da Co mis são, 1º de abril de 2003. – Edu ar-
do Su plicy, Pre si den te – Tas so Je re is sa ti, Re la tor –

Anto nio Car los Ma ga lhães – Pa trí cia Sa bó ya Go -
mes – Lú cia Vâ nia – Mar co Ma ci el – Pe dro Si mon – 
Hé lio Cos ta – Arthur Vír gi lio – Edu ar do Aze re do –
Ael ton Fre i tas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com re -
fe rên cia ao pa re cer que aca ba de ser lido, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
con clu in do fa vo ra vel men te ao Re que ri men to nº 184, 
de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Se-
nho res Se na do res, que su ge re à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag-
dá, ou em ou tra ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos
no con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a
cri se no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li-
da des e pela paz.

A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, ter ça-fe i ra, dia 8, nos
ter mos do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Zam bi a-
si, como Lí der do PTB.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – 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, ao su bir
pela pri me i ra vez à tri bu na des ta Casa, não po de ria
fazê-lo sem re gis trar a enor me hon ra que é con vi ver
com tão no tá ve is fi gu ras da cena po lí ti ca bra si le i ra.

Che go com a hu mil da de de quem tem mu i to a
apren der, mas tam bém com von ta de, com gar ra, com
dis po si ção de con tri bu ir com a go ver na bi li da de des ta
nova ad mi nis tra ção, por acre di tar na se ri e da de dos
com pro mis sos as su mi dos pelo Pre si den te Lula.

Qu e ro agra de cer pu bli ca men te a con fi an ça que
V. Exªs de po si ta ram nes te es tre an te, com sua in di ca-
ção para um hon ro so car go de 4º Se cre tá rio da nos sa
Co mis são Di re to ra, fun ção que pro cu ra rei de sem pe-
nhar de modo con di zen te com a res pon sa bi li da de
que esta exi ge.

Che go ao Se na do Fe de ral, en vi a do que fui pelo
va lo ro so povo do Rio Gran de do Sul como um re co-
nhe ci men to ao meu tra ba lho, e apro ve i to para sa u dar
a pre sen ça em nos sas ga le ri as do De pu ta do Esta du al
Osmar Se ve ro, li de ran do uma ca ra va na de re pre sen-
tan tes e lí de res de áre as eman ci pan das no Rio Gran -
de do Sul. 

Sou ra di a lis ta e jor na lis ta por pro fis são.Não sou 
pro pri e tá rio, nem só cio, nem aci o nis ta de qual quer
ve í cu lo de co mu ni ca ção. Sou um tra ba lha dor que há
mais de 35 anos exer ce sua ati vi da de pro fis si o nal à
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fren te de mi cro fo nes de rá dio. Fui De pu ta do Esta du al
por qua tro Le gis la tu ras, ca ben do-me a hon ra de pre -
si dir, nos meus dois úl ti mos anos de man da to, a
Assem bléia Le gis la ti va ga ú cha, uma das Ca sas que
res guar da as me lho res tra di ções da po lí ti ca bra si le i ra.

Assim, com essa ex pe riên cia vi vi da, não te nho
dú vi da de fa zer do Par la men to um es pa ço pri vi le gi a-
do para ex pres sar mi nha pro fis são de fé na de mo cra-
cia, ates ta da por mi nhas ori gens, mi nhas con vic ções
e mi nha tra je tó ria, seja pes so al ou pú bli ca.

É esse sen ti men to que tra go hu mil de men te ao
Se na do Fe de ral, com a ple na cons ciên cia de que há
mu i to a apren der, a pro por e a con tri bu ir em prol do
nos so País e do nos so povo, que apre sen ta tan tas ne -
ces si da des pre men tes.

Re a fir mo a con vic ção na im por tân cia da in de-
pen dên cia des ta Casa e do Con gres so Na ci o nal, que
bus cam atu ar sem pre de for ma cons tru ti va em re la-
ção aos de ma is Po de res.

Con for ta-me ter ao meu lado e po der con vi ver
com este ver da de i ro mes tre da po lí ti ca, que é o Se na-
dor Pe dro Si mon, li de ran ça in con tes tá vel não ape nas
no Rio Gran de do Sul; um nome sem o qual não se
com ple ta o qua dro de ilus tres pes so as pú bli cas des te
País.

Não é me nor o meu pri vi lé gio de ter a com pa-
nhia do Co le ga, tam bém es tre an te, Se na dor Pa u lo
Paim, que o Bra sil teve a opor tu ni da de de co nhe cer
ao lon go dos seus 16 anos como De pu ta do Fe de ral,
sem pre abra çan do as mais no bres ca u sas po pu la res,
em mu i tas das qua is fui, sou e se rei seu par ce i ro.

Sa ú do tam bém, com mu i to res pe i to, meus com -
pa nhe i ros de Par ti do, Se na do res Fer nan do Be zer ra,
do Rio Gran de do Nor te, Du ci o mar Cos ta, do Pará, e
Pa pa léo Paes, do Ama pá.

Qu an tos te mas re le van tes po de ri am ser tra ta-
dos nes te meu pri me i ro pro nun ci a men to.

A BR-101, por exem plo, hoje re ce beu des ta que
nes te ple ná rio. Mas que ro, pu bli ca men te, dar o meu
voto de con fi an ça ao Mi nis tro dos Trans por tes, Ander -
son Ada u to, e ao Pre si den te Lula. 

Po de ría mos fa lar da soja trans gê ni ca. Mas a co -
lhe i ta des te ano está sal va, gra ças à sen si bi li da de do
Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Pre si den te Lula.

Po rém, di an te do cla mor mun di al que se ale van-
ta con tra a guer ra, atre vo-me a de i xar nes te ple ná rio
uma pro pos ta, a qual es pe ro que seja ao me nos ob je-
to de re fle xão dos meus Pa res.

To dos as sis ti mos, nos úl ti mos anos, aos re pe ti-
dos fra cas sos da Orga ni za ção das Na ções Uni das

quan do con vo ca da para in ter vir na so lu ção de con fli-
tos mais sé ri os en tre pa í ses.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ou vin do as vo zes das ruas, as vo zes de mi lhões
de pes so as ao re dor do mun do pe din do paz, e con si-
de ran do que a le gi ti mi da de con fe ri da pelo voto po pu-
lar é in dis so ciá vel dos par la men tos, que re pre sen tam
a to ta li da de das ten dên ci as dos po vos em seus pa í-
ses por sua plu ra li da de, pro po nho que se es tu de,
com a par ce ria de ou tros Con gres sos, a ins ta la ção de 
um Fó rum Mun di al de Par la men tos para a Paz.

Sim, Co le gas Se na do res, quem, no uni ver so
das ins ti tu i ções, tem mais au to ri da de para dis cu tir,
de nun ci ar e fre ar con fron tos be li co sos, se não o Par la-
men to?

A úl ti ma pa la vra para a guer ra é dada pe los res -
pec ti vos Con gres sos das Na ções en vol vi das. Por tan-
to, quan do fa lha a de mo cra cia, quan do fa lha a di plo-
ma cia, quan do fa lham as ne go ci a ções dos re pre sen-
tan tes dos pa í ses no Con se lho de Se gu ran ça da
ONU – e tan tas ve zes fra cas sam por ser vi lis mo à von -
ta de dos po de ro sos e aos in te res ses eco nô mi cos –
res ta aos Par la men tos a au to ri da de para di zer “não”
aos se nho res da guer ra.

Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil vive um mo men-
to es pe ci al men te pro pí cio para li de rar um mo vi men to
com esse ob je ti vo. Te mos um Pre si den te da Re pú bli-
ca que se po si ci o nou fron tal men te con tra o con fli to no 
Ira que, fa zen do co ra jo sas crí ti cas aos man da tá ri os
an glo-ame ri ca nos. Seu nome já está sen do lem bra do
para o No bel da Paz pela ins ti tu i ção do Pro gra ma
Fome Zero. Qu an do, de um lado, um país ame a ça
com a mãe de to das as bom bas, aqui so mos con vo-
ca dos a lu tar na mãe de to das as guer ras, que é o
com ba te à fome e à mi sé ria. Se nor te-ame ri ca nos e
in gle ses uti li zas sem ape nas o equi va len te a um dia
do di nhe i ro gas to na guer ra para aju dar os pa í ses po -
bres, já ha ve ria me nos ex clu í dos, me nos fome e me -
nos do en ças no mun do.

Pre si den te Sar ney, o Con gres so Na ci o nal bra si-
le i ro, que sem pre agiu de ci di da men te nos mo men tos
mais di fí ce is da vida na ci o nal e nas cri ses po lí ti cas
mais agu das, pode ofe re cer uma con tri bu i ção de alto
sig ni fi ca do para a paz. De i xo em suas mãos essa pro -
pos ta, Pre si den te Sar ney. V. Exª, que por di ver sas ve -
zes tem-se pro nun ci a do, em nome des ta Casa, pela
paz, con ta com o pres tí gio e a vi si bi li da de po lí ti ca ne -
ces sá ri os para ava li zar e co man dar essa ini ci a ti va, e
este Ple ná rio, com pos to por fi gu ras de ex pres são e
res pe i to in ter na ci o nal, como o ex-Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca Mar co Ma ci el, cer ca de três de ze nas de
ex-Go ver na do res, além de ex-Pre fe i tos, ex-De pu ta-
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dos e ou tras gran des Li de ran ças po lí ti cas, ha ve rá de
lhe dar o res pal do ne ces sá rio a tal pro pos ta. Con si de-
re, Sr. Pre si den te, a opor tu ni da de de con vo car seus
co le gas de ou tros Con gres sos para com po rem esse
fó rum. Se por um lado a ONU tem-se mos tra do in ca-
paz de evi tar a guer ra, sa be mos, por ou tro, que essa
só se con cre ti za, via de re gra, com a au to ri za ção dos
Con gres sos dos pa í ses em con fli to.

Se na dor Sar ney, dê cor po à alma des sa idéia.
Con vo que os lí de res de boa von ta de para que apói -
em, con tri bu am, as so ci em-se ao Fó rum Mun di al de
Par la men tos para a Paz! 

O Con gres so bra si le i ro cas sou um Pre si den te
da Re pú bli ca. E o Con gres so ame ri ca no le vou ou tro a 
re nun ci ar. Cito es tes dois exem plos para de mons trar
que o de sa gua dou ro dos cla mo res po pu la res é o Par -
la men to.

Tal vez este Fó rum pou co pos sa fa zer, ago ra,
para so lu ci o nar o con fli to no Ira que, mas, quem sabe,
po de rá ter re le van te pa pel nas dis cus sões de paz en -
tre pa les ti nos e is ra e len ses. Ou aqui mes mo, na Amé -
ri ca do Sul, na bus ca de sa í das para con fli tos in ter-
nos, como o que ocor re ago ra en tre as Farc e o Go-
ver no co lom bi a no. Va mos tro car ex pe riên ci as, as su-
mir com pro mis sos!

Ve jam o caso do Fó rum So ci al Mun di al em Por to
Ale gre, que, em suas edi ções, mos trou que “um novo
mun do é pos sí vel”, ou o Fó rum Mun di al de Ju í zes,
onde os Ma gis tra dos bra si le i ros es tão re pre sen ta dos,
ou ain da o Fó rum Eco nô mi co de Da vos, na Su í ça.

A pro pos ta do Fó rum Mun di al de Par la men tos
para a Paz pode ser o em brião para a cri a ção de um
Con se lho Mun di al de Con gres sos, não para com pe tir
com a ONU, mas para co la bo rar com pro pos tas que
per mi tam uma nova re la ção en tre as na ções.

E pode ge rar ime di a ta men te um do cu men to, em 
que os par la men tos ve nham a com pro me ter-se a, no
mí ni mo, ou vir a voz do povo an tes de au to ri zar qual -
quer ação de guer ra.

Mas não é só isso, Srªs e Srs. Se na do res. Po de-
re mos re u nir e tro car ex pe riên ci as com os mais di ver-
sos pa í ses, dis cu tin do, en tre ou tros te mas, al ter na ti-
vas para o com ba te ao nar co trá fi co e ao cri me or ga ni-
za do, que tor nam o Bra sil e ou tras na ções re féns do
medo.

Com cer te za, exer ce re mos um pa pel de alta re -
le vân cia na Nova Ordem Mun di al que sur gi rá após o
con fli to do Gol fo.

Con cluo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ci tan do o dis cur so pro fe ri do pelo ini mi tá vel Cha plin no 

fil me O Gran de Di ta dor, em 1940, em ple na 2ª Gu er-
ra Mun di al.

Por sua atu a li da de, nes tes tem pos de guer ra,
por ex pres sar ve e men te con fi an ça na pos si bi li da de
de en ten di men to e so li da ri e da de en tre os ho mens, o
dis cur so do tí mi do bar be i ro ju deu con fun di do com o
di ta dor Ade no id Hin kel me re ce ser lem bra do:

To dos nós de se ja mos aju dar uns aos
ou tros. Os se res hu ma nos são as sim. De se-
ja mos vi ver para a fe li ci da de do pró xi mo –
não para o seu in for tú nio. Por que ha ve re-
mos de odi ar e des pre zar uns aos ou tros?
Nes te mun do, há es pa ço para to dos. A ter ra,
que é boa e rica, pode pro ver to das as nos -
sas ne ces si da des.

O ca mi nho da vida pode ser o da li ber-
da de e da be le za. Po rém nos ex tra vi a mos.
(...)

Sol da dos! Não ba ta lhe is pela es cra vi-
dão. Lu tai pela li ber da de. No dé ci mo sé ti mo
ca pí tu lo de São Lu cas está es cri to que o
Re i no de Deus está den tro do ho mem – não 
de um só ho mem ou gru po de ho mens, mas 
de to dos os ho mens. Está em vós! Vós, o
povo, ten des o po der – o po der de cri ar má -
qui nas; o po der de cri ar fe li ci da de. Vós, o
povo, ten des o po der de tor nar esta vida li -
vre e bela, de fazê-la uma aven tu ra ma ra vi-
lho sa.

Por tan to, em nome da de mo cra cia,
use mos des se po der, una mo-nos to dos nós.
Lu te mos por um mun do novo, um mun do
bom que a to dos as se gu re o en se jo do tra -
ba lho, que dê fu tu ro à mo ci da de e se gu ran-
ça à ve lhi ce.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Sér gio Zam bi a si, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Hoje é um
dia mu i to im por tan te para to dos nós do Rio Gran de do 
Sul e te nho cer te za de que esta Casa ha ve rá de com -
pre en der o sig ni fi ca do da vos sa pre sen ça na tri bu na.
V. Exª é uma fi gu ra his tó ri ca me mo rá vel em nos so
Esta do. V. Exª tem o pro gra ma mais im por tan te, mais
sig ni fi ca ti vo de rá dio no Rio Gran de do Sul. No mo-
men to em que V. Exª ace i tou os inú me ros ape los para 
que en tras se na vida pú bli ca, V. Exª foi qua tro ve zes
can di da to a De pu ta do Esta du al, e nas qua tro ve zes
ob te ve mais de tre zen tos e cin qüen ta mil vo tos. Não
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foi can di da to a pre fe i to por que não quis, em mais de
uma opor tu ni da de, com uma ele i ção tran qüi la. Na úl ti-
ma ele i ção, não foi can di da to a Go ver na dor do Esta -
do por que não quis. Sua ele i ção se ria tran qüi la. Can -
di da to ao Se na do, ob te ve mais de três mi lhões de vo -
tos, ele gen do-se V. Exª jun to com o bra vo com pa nhe i-
ro Paim, uma re pre sen ta ção ex tra or di ná ria. E nós te -
mos uma hon ra mu i to gran de com es ses dois no mes
aqui no nos so Se na do Fe de ral. V. Exª é um ho mem
pre o cu pa do com o so ci al, como cons ta dos pro gra-
mas de V. Exª, como Pre si den te da Assem bléia Le gis-
la ti va. V. Exª tem uma pre o cu pa ção que vai aos ex tre-
mos com a ques tão so ci al. V. Exª tem seu nome li ga do
a uma in fi ni da de de obras pre o cu pa das com o so ci al.
Lá em Por to Ale gre há uma le gião de pes so as re co lhi-
das das ruas e co lo ca das lá na Toca do Zé. E lá na
Toca do Zé, pes so as que não ti nham ab so lu ta men te
nada, que fi ca vam em ba i xo da pon te, dro ga dos, vi ci a-
dos, ve lhos sem ab so lu ta men te nada, são cen te nas
de pes so as que hoje têm um lar, têm um am pa ro, têm
a re cu pe ra ção, gra ças ao tra ba lho ex tra or di ná rio e à
co la bo ra ção que V. Exª pres ta. Lá em Por to Ale gre
tem mu i ta gen te que diz que a Toca do Zé re cu pe ra
mais dro ga dos do que psi qui a tras e hos pi ta is es pe ci-
a li za dos, por que ali é uma obra de fé, de amor, de ca ri-
nho, de afe to, que não se en con tra em ou tro lu gar. Por
isso, V. Exª é re ce bi do com uma ex tra or di ná ria ale gria.
E ga ran to que V. Exª, que co me ça hoje a to ma da de
Bra sí lia, ha ve rá de ter, por par te des ta Casa, a com-
pre en são, o res pe i to e a ad mi ra ção que me re ce.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Se na dor Pe dro Si mon, agra de ço a ge ne ro si da de de
suas pa la vras. Elas são, com cer te za, um es tí mu lo
para este es tre an te nes ta Casa, com tan tas pes so as
de mu i to bri lho. Mu i to obri ga do.

Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Paim.
O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor

Sér gio Zam bi a si, eu tam bém não po dia tam bém de i-
xar de vir ao ple ná rio e fa zer um apar te ao seu bri -
lhan te dis cur so, que fala das ques tões do Rio Gran de
do Sul, como a BR-101, por que en ten do que toda a
re gião Sul está tra ba lhan do para que ela se tor ne re a-
li da de. Ain da hoje eu fa la va com o mi nis tro, que me di -
zia que essa é uma obra es tra té gi ca para o nos so Go -
ver no, até pela im por tân cia do Mer co sul, e re a fir ma va
que ela há de sair, sim, por que há um com pro mis so
do nos so Go ver no para que ela acon te ça. S. Exª me
di zia que, in fe liz men te, a obra foi anun ci a da no Go-
ver no an te ri or, mas o BID ain da não ha via fir ma do o
con vê nio, não ha ven do, con se qüen te men te, a es tru-
tu ra su fi ci en te para que ela acon te ces se. Mas que ro
cum pri men tar V. Exª não só por es tar fa lan do das

ques tões do Rio Gran de do Sul, mas tam bém pela
sua ex ce len te pro pos ta ao mun do em bus ca da paz,
fa zen do com que os par la men tos do mun do todo se
so mem nes sa ca mi nha da para evi tar que um mo men-
to tris te como este pelo qual o mun do pas sa, com a
guer ra no Ira que, vol te a acon te cer e para que ela ter -
mi ne o mais ra pi da men te pos sí vel. Mas gos ta ria de
dar um de po i men to, Se na dor Zam bi a zi. Ao lon go da
cam pa nha em que dis pu tá va mos duas va gas no
Esta do, V. Exª – lem bro-me como se fos se hoje – fez
uma cam pa nha no mais alto ní vel e ob te ve um mi lhão
de vo tos a mais que este Se na dor. O Rio Gran de do
Sul, com cer te za, sa bia mu i to bem o que es ta va fa-
zen do. E digo mais a V. Exª: inú me ras ve zes, na po-
tên cia de sua voz, no seu tra ba lho pro fis si o nal de ra -
di a lis ta – lem bra-me o Se na dor Si mon –, quan do para 
a rá dio li ga vam, em ple na cam pa nha, e per gun ta vam
ao Se na dor Zam bi a si: “Não acha que o Paim age com 
mu i ta de ma go gia na ques tão do mí ni mo?” Em ple na
cam pa nha, Zam bi a si, can di da to, fa zia a de fe sa do
nos so tra ba lho no Con gres so na ques tão so ci al e re a-
fir ma va: “Vou para lá e es ta rei do lado dele, tra ba lhan-
do tam bém, prin ci pal men te no cam po so ci al”. Este
de po i men to eu ti nha que fa zer, por que V. Exª me re ce,
por toda a sua his tó ria de vida pú bli ca ou não. Pa ra-
béns a V. Exª. Esta Casa ga nha com sua pre sen ça
aqui e o Rio Gran de do Sul tam bém, por que, em bo ra
V. Exª não es te ja lá, aqui fará um tra ba lho para o Rio
Gran de e para o Bra sil. Pa ra béns, Se na dor Zam bi a si!

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Obri ga do, Se na dor Pa u lo Paim. Qu e ro re gis trar que
essa afi ni da de com o Se na dor Paim não nas ceu nes -
sa cam pa nha; ela é lá da que la pri me i ra, de 1986,
quan do nos so Si mon ele geu-se Go ver na dor da que le
Esta do e onde nós dois ini ci a mos essa ca mi nha da
que cul mi nou com este man da to para o Se na do.

Obri ga do, Se na dor Pa u lo Paim.
O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Per -

mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –

Ouço o Se na dor Du ci o mar Cos ta.
O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -

na dor Sér gio Zam bi a si, que ro pa ra be ni zar o povo do
Rio Gran de do Sul pela sa be do ria de ter con vo ca do V. 
Exª para fa zer par te des ta ban ca da se le ta aqui na
Casa, com pos ta pe los Se na do res Pe dro Si mon e Pa -
u lo Paim. Te nho cer te za de que o Rio Gran de do Sul
se or gu lha rá mu i to do seu tra ba lho nes ta Casa. Qu e ro
tam bém pa ra be ni zá-lo em nome do PTB, Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro, pois é uma hon ra para to dos nós
tê-lo em nos sa ban ca da. O tema tra zi do por V. Exª
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hoje a esta Casa é de ex tre ma re le vân cia, uma vez
que a po pu la ção mun di al as sis te, es tar re ci da, a essa
guer ra con tra o Ira que. E a si tu a ção atu al da ONU não 
de i xa de pre o cu par to das as na ções. Re al men te, te -
mos de fa zer com que o mun do cre ia em uma or ga ni-
za ção que ga ran ta a paz. Nós, aqui no Par la men to,
de ve mos bus car uma for ma de re cons ti tu ir a cre di bi li-
da de de um ór gão que era tão im por tan te para o mun -
do, mas que hoje se en con tra em uma si tu a ção de
des cré di to. Tal vez V. Exª te nha sido es ti mu la do pelo
pro nun ci a men to em prol da paz fe i to nes ta Casa, há
pou cos dias, pelo Pre si den te José Sar ney. Te nho cer-
te za de que de ve mos en con trar uma for ma de o mun -
do pos su ir um or ga nis mo com a cre di bi li da de ne ces-
sá ria para man ter a paz mun di al. Pa ra béns, Se na dor
Zam bi a si, e seja fe liz nes sa sua nova mis são, con ce-
di da pelo povo do Rio Gran de do Sul.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Obri ga do, Se na dor Du ci o mar.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL  PE) – Con ce de-me V.
Exª um apar te, Se na dor Sér gio Zam bi a si?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Pois não, Se na dor Mar co Ma ci el.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL  PE)  Meu caro Se na-
dor Zam bi a si, an tes de mais nada, gos ta ria de cum -
pri men tá-lo pela sua pos se como Se na dor da Re pú-
bli ca e, de modo es pe ci al, pelo ex ce len te pro nun ci a-
men to que faz na tar de de hoje. Esse tema é mu i to
per ti nen te a esta Casa, por que o Se na do, além de ser 
a Casa da Fe de ra ção  e esse pa pel fi cou cla ro so bre-
tu do após a Cons ti tu i ção de 1891, que ins ti tu ci o na li-
zou a Re pú bli ca so bre a for ma fe de ra ti va , tam bém é
a Casa da po lí ti ca ex ter na. Como sabe V. Exª, cabe ao 
Se na do  e isso, em al guns ca sos, de for ma pri va ti va
não so men te apro var o che fe das mis sões di plo má ti-
cas bra si le i ras no Exte ri or, mas tam bém uma sé rie de
atri bu i ções vol ta das para a for mu la ção e o acom pa-
nha men to da po lí ti ca ex ter na. Por isso, esse tema da
paz, tra zi do por V.Exª, tem mu i to que ver com o Se na-
do, so bre tu do no que diz res pe i to à sua com pe tên cia
no pla no da po lí ti ca ex ter na. Cer ta fe i ta, Rio Bran co
dis se que a guer ra era uma des gra ça  e nós sa be mos
bem dis so. De modo par ti cu lar, po de mos tam bém
cons ta tar que os con fli tos tra zem, além de gran des
da nos hu ma nos, que são ir re pa rá ve is, da nos ma te ri-
a is, eco nô mi cos, da nos ao pa tri mô nio cul tu ral e ao
cam po so ci al. Assim, todo es for ço pos sí vel para que
pos sa mos, de fato, en con trar sa í das para a so lu ção
rá pi da da ques tão me re ce o nos so apo io. Cada vez
mais, te mos a cons ciên cia de que pre ci sa mos for ta le-
cer as or ga ni za ções mul ti la te ra is, bus can do ca mi-
nhos para que a ONU vol te ao seu pa pel de sem pe-

nha do no pas sa do na so lu ção dos con fli tos – mes mo
por que foi para isso que ela foi cri a da, em 1945. Que
por esse ca mi nho e por ou tros, como sus ci ta V. Exª,
pos sa mos en con trar a paz, cons tru in do uma co mu ni-
da de in ter na ci o nal mais aten ta às gran des as pi ra-
ções da hu ma ni da de, no sen ti do de pro mo ver, cada
vez mais, não só o de sen vol vi men to que seja si nô ni-
mo de jus ti ça so ci al, mas tam bém a con cór dia dos po -
vos. So bre esse as pec to, que ro re gis trar – per do-
em-me se me alon go nas con si de ra ções – os es for-
ços que vêm sen do fe i tos pelo Papa, não ape nas por
meio de sua au to ri za da pa la vra, mas tam bém pe ran te
os Go ver nos en vol vi dos na guer ra, o que de mons tra,
mais uma vez, a ne ces si da de de nos unir mos a es sas
vo zes, para que en con tre mos a paz, as pi ra ção pe re-
ne da hu ma ni da de, mas que atu al men te é uma gran -
de exi gên cia da opi nião pú bli ca mun di al. Qu e ro apro -
ve i tar a oca sião para, ao tem po em que cum pri men to
V. Exª por seu dis cur so, fe li ci tar o povo ga ú cho por
tê-lo es co lhi do para o Se na do Fe de ral. Faço vo tos de
con ti nu a do êxi to em sua atu a ção nes ta Casa do Con -
gres so Na ci o nal. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) – ) 
Obri ga do, Se na dor.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Sér gio Zam bi a si?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Pois não, Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Como seu
com pa nhe i ro jor na lis ta, ra di a lis ta, que ro cum pri men-
tar V. Exª e dar-lhe as boas-vin das a esta Casa. So -
bre tu do, cum pri men to o povo ga ú cho por tê-lo es co-
lhi do como um dos três ilus tres re pre sen tan tes do
Esta do do Rio Gran de do Sul no Se na do da Re pú bli-
ca. Já te mos a fi gu ra ex tra or di ná ria do Se na dor Pe dro
Si mon, que to dos re ve ren ci a mos; te mos a ju ven tu de
e a im pe tu o si da de do Se na dor Pa u lo Paim e ago ra te -
mos V. Exª como ilus tre re pre sen tan te do Rio Gran de
e que tan to se des ta ca na sua pro fis são, ra zão pela
qual V. Exª está aqui. Nes ta opor tu ni da de, lem bro que 
não é su fi ci en te ape nas ser um gran de ra di a lis ta, um
gran de jor na lis ta para se che gar ao Se na do da Re pú-
bli ca. Às ve zes, al gu mas pes so as têm a im pres são de 
que es tar com o mi cro fo ne na mão, es tar na fren te de
uma câ me ra de te le vi são é ga ran tia de su ces so numa 
ele i ção para al gum car go pú bli co. Se fos se as sim, Se -
na dor, cos tu mo di zer que, nos úl ti mos anos, a co i sa
mais fá cil se ria o apre sen ta dor do Jor nal Na ci o nal
ele ger-se pre si den te da Re pú bli ca. Não é as sim! É
pelo seu ta len to, pela sua qua li da de, pela sua ca pa ci-
da de de re pre sen tar os in te res ses da co mu ni da de, de 
de fen der as obras so ci a is, por suas po si ções, por
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seus pon tos de vis ta que o povo ga ú cho o ele geu. É
por isso que V. Exª me re ceu a con fi an ça dos ga ú chos.
É por essa ra zão que V. Exª está aqui no Se na do da
Re pú bli ca! Meus pa ra béns, prin ci pal men te por sua
pos tu ra em re la ção a essa guer ra in jus ta, in fa me, que
la men ta vel men te ca u sa tan tas mor tes de ino cen tes,
prin ci pal men te de cri an ças in de fe sas. A sua po si ção
é mu i to no bre e a sua con vo ca ção para que os par la-
men tos e seus pre si den tes se re ú nam em fa vor da
paz é uma idéia nova, que deve pros pe rar. E es pe ra-
mos que nos so Pre si den te, Se na dor José Sar ney,
pos sa apre sen tá-la como pro pos ta de re per cus são
in ter na ci o nal. Pa ra béns, Se na dor Zam bi a si, pela sua
ele i ção, pela sua pre sen ça.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Se na dor Hé lio Cos ta, meu co le ga em am bos os sen ti-
dos, obri ga do por sua so li dá ria ma ni fes ta ção.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Sér gio Zam bi a si, eu não po de ria fal tar num
mo men to como este. V. Exª che gou a esta Casa che io
de ener gia e en tu si as mo, vin do de uma lon ga car re i ra
não ape nas na po ten te voz do rá dio, que sem pre
man te ve no Rio Gran de do Sul, mas em ser vi ços pú -
bli cos pres ta dos, man da tos de De pu ta do Esta du al,
com vo ta ções es pe ta cu la res. Com essa com po si ção
– o Se na dor Pe dro Si mon, com sua tra di ção, vi vên cia,
éti ca e com pe tên cia; o Se na dor Pa u lo Paim, com a
com ba ti vi da de e o com pro mis so com os tra ba lha do-
res e com a tra je tó ria sin di cal e par la men tar; e V. Exª,
com essa vi vên cia pú bli ca de pres ta ção de ser vi ços e
com in te gri da de –, o Rio Gran de do Sul mos tra a qua -
li da de po lí ti ca, a lon ga tra di ção de de ba te e de ele ger
fi gu ras com gran de ex pres são na ci o nal. Te nho cer te-
za de que V. Exª fará, nes ta Casa, um gran de man da-
to e dará imen sas con tri bu i ções. Te nho a hon ra de
per ten cer a um Blo co de sus ten ta ção do Go ver no de
que V. Exª faz par te, para o que tem aju da do tan to e
con tri bu í do de for ma ines ti má vel. Por tan to, des sa Li -
de ran ça, sa i ba que es pe ra mos es tar sem pre jun tos,
aten tos às con tri bu i ções e ar gu men ta ções. Re cen te-
men te, V. Exª trou xe a pro ble má ti ca da soja, mos tran-
do que de via ha ver uma so lu ção emer gen ci al, e con -
tri bu iu para que o Go ver no agi li zas se e fos se ao en -
con tro das ex pec ta ti vas, mos tran do a im por tân cia e a
aten ção que se deve ter com os pro du to res ru ra is do
seu Esta do e com os de sa fi os com ple xos que te re-
mos pela fren te. Com a vi vên cia e a ex pe riên cia de V.
Exª, te nho cer te za de que o Se na do e o Bra sil te rão

uma imen sa con tri bu i ção de um gran de ho mem pú bli-
co. Pa ra béns. Bem-vin do a nos sa vida pú bli ca.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Obri ga do por suas pa la vras en co ra ja do ras, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Sér gio Zam bi a si, não há no País quem não o 
co nhe ça, mas, quan do V. Exª es tréia no Par la men to
com essa com pe tên cia, tra tan do de te mas im por tan-
tís si mos para o País, e cul mi na seu dis cur so com
esse ape lo à paz, cha man do a aten ção de to dos os
Par la men tos do mun do, prin ci pal men te do nos so, V.
Exª de mons tra mais uma vez a vi ta li da de do seu
Esta do e a sua gran de ca pa ci da de no Par la men to. Te -
nho cer te za de que V. Exª, com o cor rer do tem po,
será das fi gu ras mais bri lhan tes des ta Casa, como
está de mons tran do no seu pri me i ro dis cur so, quan do
tem a una ni mi da de do apo io do Con gres so Na ci o nal.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Agra de ço ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães por
essa en co ra ja do ra ma ni fes ta ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Sér gio Zam bi a si, cum pri men to-o pelo pro nun ci a-
men to, so bre tu do por que ele con gre ga o an se io dos
bra si le i ros hoje e in clu si ve de to dos os Se na do res
que têm pen sa do em for mas de con tri bu ir para que
haja paz efe ti va no mun do. V. Exª pro põe ao nos so
Pre si den te, Se na dor José Sar ney, que or ga ni ze um
fó rum de to das os Par la men tos do mun do, para efe ti-
va men te es ta rem to dos en vol vi dos na ques tão da
paz. Tra ta-se de uma ex ce len te ini ci a ti va. Ava lio que
ela pos sa ser ob je to de de li be ra ção, como su ges tão.
Na ver da de, pode V. Exª apre sen tá-la na for ma de um
re que ri men to, que pode ser exa mi na do pela Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e, em se gui da, pelo Ple -
ná rio. De ma ne i ra con sis ten te, hou ve a apro va ção
pela Co mis são dos dois re que ri men tos on tem apre ci-
a dos: um, de ini ci a ti va dos Lí de res Alo i zio Mer ca dan-
te e Tião Vi a na, que eu mes mo subs cre vi, so li ci ta va
ao Con se lho de Se gu ran ça da ONU que ime di a ta-
men te se re ú na ou tra vez, exa mi nan do for mas de es -
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ta be le cer a paz; o ou tro, que inú me ros Se na do res co -
mi go as si na ram, apro va do on tem, una ni me men te,
pro pu nha que Sua San ti da de o Papa João Pa u lo II
pos sa re u nir os lí de res re li gi o sos do mun do pre fe ren-
ci al men te em Bag dá – se isso se tor nar im pos sí vel,
numa das ca pi ta is en vol vi das no con fli to, como Was -
hing ton ou Lon dres –, para, de pron to, pen sar em for -
mas de es tan car essa guer ra que hor ro ri za a to dos.
Se na dor Zam bi a si, ain da on tem, o Di re tor da Cruz
Ver me lha, com uma equi pe de qua tro pes so as, vi si-
tou um dos hos pi ta is de Hil la, no Ira que, e in for mou
que to dos fi ca ram hor ro ri za dos com as de ze nas de
cor pos es quar te ja dos de se res hu ma nos, de cri an-
ças. Pra ti ca men te uma fa mí lia foi in te i ra men te di zi-
ma da por que um mís sil ex plo diu um ve í cu lo em que
es ta vam 15 pes so as, em prin cí pio, ino cen tes e cri an-
ças, que fo ram ex ter mi na das por essa guer ra que
cada dia faz me nos sen ti do. Até quan do os Esta dos
Uni dos vão con ti nu ar com essa guer ra? Será que pre -
ci sa rão ma tar mais do que os três mil e tan tos se res
hu ma nos mor tos no World Tra de Cen ter e no Pen tá-
go no? Cum pri men to V. Exª. A su ges tão me re ce todo
o nos so apo io.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Se na dor Su plicy, agra de ço a V. Exª pela sen si bi li da de
no aco lhi men to des sa pro pos ta para que esta Casa
exa mi ne a pos si bi li da de da cri a ção de um fó rum mun -
di al de par la men tos para a paz, por que, se hoje nos
ve mos di an te des sa guer ra pelo pe tró leo, ama nhã ela 
po de rá ser pela água, e o Bra sil é um dos pa í ses mais 
pri vi le gi a dos com re la ção à água. Aque le mís sil que
está ex plo din do lá pode ama nhã es tar ex plo din do
aqui.

É com essa pre o cu pa ção que es tou co lo can do
essa pro pos ta em mãos do nos so Pre si den te José
Sar ney, para que, jun ta men te com a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e com o Ple ná rio des ta Casa, pos sa
es tu dar a pos si bi li da de da cri a ção des se fó rum.

O SR. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –
Se na dor Sér gio Zam bi a si, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS) –
Con ce do o apar te ao meu Lí der, meu que ri do com pa-
nhe i ro Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –
Se na dor Sér gio Zam bi a si, é com gran de ale gria que
sa ú do V. Exª pelo bri lhan te dis cur so e que pude re ce-
bê-lo nes ta Casa como gran de Lí der do Rio Gran de
do Sul e de meu Par ti do. Ao meu lado, veio pres ti gi ar
a es tréia de V.Exª nes ta tri bu na o nos so Pre si den te, o 
no bre De pu ta do José Car los Mar ti nez, que tam bém o 

sa ú da nes te mo men to. V. Exª faz um dis cur so com a
vi são de es ta dis ta, num mo men to con tur ba do da vida
mun di al, de uma guer ra ab so lu ta men te ir ra ci o nal e
re pu di a da pela opi nião pú bli ca do mun do. V. Exª pro -
põe, no en ten di men to que tem da for ça dos Par la-
men tos do mun do, a cri a ção de um fó rum mun di al de
Par la men tos pela paz. Cum pri men to V. Exª por tudo
isso. Fa lar de V. Exª é ab so lu ta men te des ne ces sá rio,
haja vis ta o de po i men to dado pelo Se na dor Pe dro Si -
mon, com a au to ri da de que tem de ho mem de vida
pú bli ca ir re to cá vel e exem plar e de quem co nhe ce V.
Exª na vida po lí ti ca e pú bli ca do Rio Gran de do Sul.
Sa ú do V. Exª, como gran de fi gu ra po lí ti ca do ou tro Rio 
Gran de. Tra go a sa u da ção do meu Rio Gran de, do Rio 
Gran de do Nor te, do nos so Par ti do, o PTB, e o cum -
pri men to pelo belo dis cur so que faz e pela fe li ci da de
que tem o PTB de ter nos seus qua dros um ho mem
da sua di men são. Mu i to obri ga do.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Blo co/PTB – RS)
– Obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra. De i xa-me
or gu lho so ha ver sido re ce bi do por V. Exª nes ta
Casa e por V. Exª ha ver con du zi do os meus pri me i-
ros pas sos e sido um de nos sos gui as. Com a se re-
ni da de de V. Exª, te mos pro du zi do por meio da nos -
sa Ban ca da, tra ba lhos im por tan tes já, para o bem
do nos so País.

Agra de ço a V. Exª e ao Pre si den te Na ci o nal do
PTB, José Car los Mar ti nez, pela pre sen ça. S. Exª tem 
sem pre sido um gran de com pa nhe i ro, um par ce i ro a
nos es ti mu lar nes ta ca mi nha da po lí ti ca, na qual es ta-
mos en vol vi dos nes te mo men to. Obri ga do, Mar ti nez,
pela for ma como tem con du zi do o nos so PTB. 

To dos nós, Pre si den te José Sar ney, de uma for -
ma ou de ou tra, re gis tra mos nos sa in dig na ção con tra
a guer ra e, ao mes mo tem po, cons ci en ti za mo-nos
para a paz. 

Re gis tro, ain da, o ges to da Ou vi do ria Par la men-
tar da Câ ma ra, que fez a gen ti le za de nos en ca mi nhar
sua for te men sa gem pela paz, acom pa nha da do laço
de fita bran ca, que sim bo li za o gran de so nho de toda
a hu ma ni da de e o qual su gi ro que to dos use mos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia con gra tu la-se com o Se na dor Sér gio Zam bi a si
pelo bri lhan te pro nun ci a men to que aca ba de fa zer,
tes te mu nho da sua li de ran ça e da sua vida pú bli ca. S.
Exª diz que vai en ca mi nhar à Mesa Di re to ra da Casa
sua su ges tão ge ne ro sa e pa ci fis ta de cri ar mos um
foro par la men tar mun di al pela paz. 
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Se na dor Sér gio Zam bi a si, te nho cer te za de que
o pro nun ci a men to de V. Exª sen si bi li zou e sen si bi li za-
rá to dos os Par la men ta res bra si le i ros e cer ta men te
os de ou tros pa í ses.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao emi nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra,
pela or dem.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po de ria de i xar de 
pas sar a opor tu ni da de de, em nome do meu Par ti-
do, o PTB, e na con di ção de seu Lí der, ex ter nar meu 
apo io às pa la vras aqui pro fe ri das pelo Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, em nome do PMDB e tam bém do
PSDB e do PFL, ao apo i ar a idéia tra zi da pelo Lí der
do Go ver no nes ta Casa, o meu Lí der, o Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, de que de ve mos ini ci ar no Se -
na do a dis cus são da re for ma tri bu tá ria, tão im por-
tan te para o País.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que con si de ro esta
uma ati tu de mu i to im por tan te, por que va mos ga nhar
tem po, o País não tem tem po a per der. Uma re for ma
tri bu tá ria que tra te da sim pli fi ca ção dos im pos tos, da
de so ne ra ção da pro du ção para que pos sa mos ex-
pan dir as nos sas ex por ta ções, da re du ção da so ne-
ga ção, que hoje a es tru tu ra tri bu tá ria pro pi cia, mas
so bre tu do para que fa le mos do de sen vol vi men to re gi-
o nal.

Tive opor tu ni da de de trans mi tir esse de se jo ao
Sr. Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, quan do veio 
a esta Casa ex por suas idéi as so bre a re for ma tri bu tá-
ria, que es pe ro que este Con gres so ve nha a apro var
com a ma i or pos sí vel bre vi da de.

De fen do a dis cus são do de sen vol vi men to re gi o-
nal con co mi tan te com a es tru tu ra tri bu tá ria que va-
mos le gar ao País. Tam bém con si de ro ne ces sá rio
que, ao se dis cu tir a re es tru tu ra ção da Su de ne, a sua
re cri a ção, como que rem al guns, acon te ça nes te mo -
men to. Não po de mos su por tar essa fal ta por mais
tem po, sob pena de com pro me ter mos a so be ra nia do
nos so País, de con vi ver mos com dis tor ções tão gran -
des quan to as do Nor des te, do Nor te e – por que não
di zer? – do Cen tro-Oes te, em re la ção ao res tan te de
um País rico, a 10ª eco no mia mun di al.

É o mo men to de esta Casa dar sua con tri bu i ção,
di vi din do com a Câ ma ra dos De pu ta dos – sem ocu-
par o seu es pa ço –, na pre mên cia de tem po exi gi da
pela so ci e da de bra si le i ra, para ver o País com uma
es tru tu ra tri bu tá ria ca paz de tra zer o de sen vol vi men to
e de nos tor nar mais jus tos, di an te de tan tas in jus ti ças

so ci a is e re gi o na is a que so mos aco me ti dos no Bra sil
hoje.

Sr. Pre si den te, o PTB, por mi nha pa la vra, traz o
apo io à pro pos ta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que
tam bém lem brou o en ten di men to ocor ri do en tre PFL
e PSDB. 

Espe ro que essa de man da seja aten di da o mais 
rá pi da pos sí vel, para que pos sa mos dar uma con tri-
bu i ção me lhor ao nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2003

Alte ra o art. 6º da Lei nº 7.990, de
1989, que ins ti tui “com pen sa ção fi nan ce-
i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe-
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is”, e o art. 2º da 
Lei nº 8.001, de 1990, que “de fi ne os per -
cen tu a is da dis tri bu i ção da com pen sa-
ção fi nan ce i ra de que tra ta a Lei nº 7.990,
de 1989 e dá ou tras pro vi den ci as” com
vis tas a mo di fi car os per cen tu a is das alí -
quo tas pela ex plo ra ção de re cur sos mi-
ne ra is, e trans fe re para mu ni cí pi os li mí-
tro fes 40% da ar re ca da ção de com pen sa-
ção fi nan ce i ra a que faz jus mu ni cí pio
onde se si tua a la vra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 6º da Lei nº 7.990, de 28

de de zem bro de 1989, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela
ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is, para fins
de apro ve i ta men to eco nô mi co, será de até
7,5% (sete e meio por cen to) so bre o va lor
do fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da ven da
do pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma
eta pa do pro ces so de be ne fi ci a men to ado ta-
do e an tes de sua trans for ma ção in dus tri al.
(NR)

Art. 2º O Art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990, com re da ção dada pela Lei nº 9.993, de 24
de ju lho de 2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:
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Art. 2º ...................................................

..............................................................
§ 1º  O per cen tu al de com pen sa ção,

de acor do com as clas ses de mi ne ra is será
de:

I – mi né rio de alu mí nio, fer ro, ca u lim e
man ga nês: 4% (qua tro por cen to);

II – ouro, co bre, zin co, ní quel, pra ta,
car vão e de ma is subs tân ci as mi ne ra is: 2%
(dois por cen to), res sal va do o dis pos to no
in ci so IV des te ar ti go.

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das
la pi dá ve is e car bo na dos: 0,2% (dois dé ci-
mos por cen to);

IV – ouro quan do ex tra í do por ga rim-
pe i ros será isen to.

§ 2º Ten do em con ta as ex pec ta ti vas
de pro du ção da la vra e ou tros fa to res per ti-
nen tes, o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia –
MME po de rá pre ver, no con tra to de con ces-
são de la vra, o au men to dos per cen tu a is es -
ta be le ci dos no § 1º, até o li mi te pre vis to no
art. 60 da Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro
de 1989.

§ 3º A dis tri bu i ção da com pen sa ção fi -
nan ce i ra re fe ri da no ca put des te ar ti go será 
fe i ta da se guin te for ma:

I – 23% (vin te e três por cen to) para os 
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral;

II – 65% (ses sen ta e cin co por cen to)
para os Mu ni cí pi os;

III – 2% (dois por cen to) para o Fun do
Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e
Tec no ló gi co – FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre-
to-Lei nº 719, de 31 de ju lho de 1969, e res -
ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 de ja ne i-
ro de 1991, des ti na do ao de sen vol vi men to
ci en tí fi co e tec no ló gi co do se tor mi ne ral;

IV – 10% (dez por cen to) para o Mi nis-
té rio de Mi nas e Ener gia, a se rem in te gral-
men te re pas sa dos ao DNPM, que des ti na rá
2% (dois por cen to) des ta cota-pane à pro-
te ção mi ne ral em re giões mi ne ra do ras, por
in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro de Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá-
ve is – IBAMA.

§ 4º O va lor re sul tan te da apli ca ção do 
per cen tu al, a tí tu lo de com pen sa ção fi nan-
ce i ra, será con si de ra do na es tru tu ra de cus -
tos, sem pre que os pre ços fo rem ad mi nis tra-
dos pelo Go ver no.

§ 5º No caso das subs tân ci as mi ne ra is
ex tra í das sob o re gi me de per mis são da la-
vra ga rim pe i ra, o va lor da com pen sa ção
será pago pelo pri me i ro ad qui ren te, con for-
me dis pu ser o re gu la men to.

Art. 2º-A Do va lor pre vis to no in ci so II
do § 3º do art. 2º des ta Lei, 40% (qua ren ta
por cen to) se rão des ti na dos aos mu ni cí pi os
li mí tro fes ao mu ni cí pio onde se si tu ar a la-
vra, na pro por ção das res pec ti vas po pu la-
ções, com base em da dos do IBGE. (NR)

Art 3º Esta lei en tra em vi gor 90 dias após sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re gu la men ta ção do art. 20 da Cons ti tu i ção,
por in ter mé dio das Leis nº 7.990, de 1989, e nº 8.001,
de 1990, atri bu iu uma di fe ren ci a ção na com pen sa ção
fi nan ce i ra paga pela ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is
(CFEM), em com pa ra ção com aque la paga pela ex -
plo ra ção de pe tró leo. Enquan to os ro yal ti es de pe tró-
leo po dem va ri ar en tre 5% a 10% em fun ção das ex -
pec ta ti vas de pro du ção e de ou tros fa to res, a com-
pen sa ção fi nan ce i ra paga pela ex plo ra ção de re cur-
sos mi ne ra is vin cu la-se a per cen tu a is fi xos que não
com por tam a pos si bi li da de de va ri a ções em fun ção
da qua li da de do ja zi da mi ne ral.

Por tan to, a ado ção de me ca nis mos se me lhan-
tes aos do se tor pe tro lí fe ro no que con cer ne à pos si-
bi li da de de o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia au men tar
as alí quo tas es ta be le ci das am plia a efi ciên cia des te
ele men to da tri bu ta ção mi ne ral.

A isto se soma a ne ces si da de de se es ta be le cer
alí quo tas ca pa zes de com pen sar de vi da men te a ex -
plo ra ção das ri que zas mi ne ra is do Bra sil. Para la vras
com for te exe qüi bi li da de téc ni co-eco nô mi ca, é jus to
que a União, os es ta dos e os mu ni cí pi os par ti ci pem
em ma i or pro por ção da ri que za ge ra da, à se me lhan-
ça do que já acon te ce na in dús tria do pe tró leo.

Fi nal men te, há que se re co nhe cer o ine gá vel be -
ne fí cio que a des cen tra li za ção de re cur sos da CFEM
trou xe para a es fe ra mu ni ci pal, ao des ti nar 65% da ar -
re ca da ção para o mu ni cí pio onde se si tua a la vra. Não 
obs tan te, res ta ain da uma in jus ti ça a re pa rar. Os mu-
ni cí pi os li mí tro fes aos mu ni cí pi os de ten to res da la vra
so frem com os im pac tos am bi en ta is de cor ren tes da
ati vi da de mi ne rá ria, sem a de vi da re pa ra ção por isso.
Pre ten de esse Pro je to de Lei re pa rar tal omis são, ao
des ti nar, para es ses mu ni cí pi os li mí tro fes, 40% do
mon tan te da ar re ca da ção dos mu ni cí pi os onde se si-
tua a la vra, a se rem dis tri bu í dos na pro por ção das res -
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pec ti vas po pu la ções, se gun do da dos do IBGE. O cri-
té rio po pu la ci o nal, a nos so ver, é o mais ade qua do
para a dis tri bu i ção des sa com pen sa ção.

Sala das Ses sões, 2 de abril de 2003. – Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan-
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res-
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti-
nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca
ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as (art.
21, XIX da CF).

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 (....) 
Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra-

ção de re cur sos mi ne ra is, para fins de apro ve i ta men-
to eco nô mi co, será de até 3% (três por cen to) so bre o
va lor do fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da ven da do
pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro-
ces so de be ne fi ci a men to ado ta do e an tes de sua
trans for ma ção in dus tri al.

Art. 7º (...) 
Bra sí lia, 28 de de zem bro de 1989; da 168º Inde -

pen dên cia e 101º da Re pú bli ca. – José Sar ney.

Re pu bli ca da em 18-1-1990

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARCO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is da dis tri bu i-
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 
1989, 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 (....) 
Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção fi -

nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra men to lí -
qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í dos os tri -
bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to
mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as de se gu ros.

§ 1º O per cen tu al da com pen sa ção, de acor do
com as clas ses de subs tân ci as mi ne ra is, será de:

I – mi né rio de alu mí nio, man ga nês, sal-gema e
po tás sio: 3% (três por cen to);

II – fer ro, fer ti li zan te, car vão e de ma is subs tân ci-
as mi ne ra is: 2% (dois por cen to), res sal va do o dis pos-
to no in ci so IV des te ar ti go;

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das la pi dá ve-
is, car bo na dos e me ta is no bres: 0,2% (dois dé ci mos
por cen to);

IV – ouro: 1% (um por cen to), quan do ex tra í do
por em pre sas mi ne ra do ras, isen tos os ga rim pe i ros.

§ 2º A dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra
re fe ri da no ca put des te ar ti go será fe i ta da se guin te
for ma: (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-2000)

I – 23% (vin te e três por cen to) para os Esta dos
e o Dis tri to Fe de ral;

II – 65% (ses sen ta e cin co por cen to) para os
Mu ni cí pi os;

II – A – 2% (dois por cen to) para o Fun do Na ci o-
nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co –
FNDCT, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 719, de 31 de
ju lho de 1969, e res ta be le ci do pela Lei nº 8.172, de 18 
de ja ne i ro de 1991, des ti na do ao de sen vol vi men to ci -
en tí fi co e tec no ló gi co do se tor mi ne ral (Inci so in clu í do
pela Lei nº 9.993, de 24-7-2000) (Re gu la men ta);

III – 10% (dez por cen to) para o Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, a se rem in te gral men te re pas sa dos ao
De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM, que des ti na rá 2% (dois por cen to) des ta
cota-par te à pro te ção mi ne ral em re giões mi ne ra do-
ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra si le i ro de Meio
Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –
IBAMA (Re da ção dada pela Lei nº 9.993, de
24-7-2000).

§ 3º  O va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen-
tu al, a tí tu lo de com pen sa ção fi nan ce i ra, em fun ção
da clas se e subs tân cia mi ne ral, será con si de ra do na
es tru tu ra de cus tos, sem pre que os pre ços fo rem ad -
mi nis tra dos pelo Go ver no.

§ 4º No caso das subs tân ci as mi ne ra is ex tra í das
sob o re gi me de per mis são da la vra ga rim pe i ra, o va -
lor da com pen sa ção será pago pelo pri me i ro ad qui-
ren te, con for me dis pu ser o re gu la men to.

Art. 3º (....) 
Bra sí lia, 13 de mar ço de 1990; 169º da Inde pen-

dên cia e 102º da Re pú bli ca. – JOSÉ SARNEY – Vi-
cen te Ca val can te Fi a lho.

Pu bli ca do no DOU. de 14-3-1990
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(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa para jus ti fi car
o pro je to e como Lí der do PT.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para jus ti fi car. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, que ro pa -
ra be ni zar o Se na dor Sér gio Zam bi a si. Já os ten to a
idéia, apre sen ta da pela Câ ma ra, de que nós Se na do-
res pos sa mos ma ni fes tar a nos sa po si ção, já ma ni-
fes ta da tan tas ve zes – o que é de ma is não pre ju di ca – 
pela paz. 

O sím bo lo des sa fita é im por tan te para lem brar
ao mun do ta ma nha ir res pon sa bi li da de e in con se-
qüên cia de uma guer ra como esta, de gran des pro-
por ções, cuja du ra ção ul tra pas sa a es ti ma ti va ame ri-
ca na.

Pa ra béns, Se na dor Sér gio Zam bi a si.
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de jus ti fi car o pro je to.
Subi à tri bu na por di ver sas ve zes para fa lar so -

bre a im por tân cia da dis cus são do de sen vol vi men to
re gi o nal da nos sa Ama zô nia, da mu dan ça do mo de lo
de de sen vol vi men to de nos sa re gião. Por di ver sas ve -
zes, fa lei da im por tân cia de al te rar a le gis la ção que
cri ou a com pen sa ção fi nan ce i ra so bre ex tra ção mi ne-
ral.

Essa le gis la ção, que tem qua tor ze anos, será
ob je to de es tu do de uma sub co mis são – cri a da pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos –, que será ins ta-
la da ama nhã, por re que ri men to de mi nha au to ria.
Nes sa sub co mis são va mos re dis cu tir o va lor dos re -
cur sos hoje pa gos prin ci pal men te pela ex tra ção dos
mi né ri os, se são os mais jus tos.

O Pará não é só a ma i or pro vín cia mi ne ral do
Bra sil. O Pará é a ma i or pro vín cia mi ne ral do mun do,
Se na dor Ge ral do Mes qui ta! Meu Esta do con tri bui sig -
ni fi ca ti va men te com um gran de vo lu me de ex por ta-
ção de mi né ri os, in clu si ve com pou cas com pen sa-
ções, para a ba lan ça co mer ci al des te País, por que
tudo que é ex por ta do, de for ma pri má ria ou semi-ela -
bo ra da, não paga ICMS. 

Anun ci ei, des de o pri me i ro mo men to, a idéia de
al te rar essa le gis la ção, e o faço com a le gi ti mi da de de 
quem dis cu tiu este as sun to des de a cam pa nha ele i to-
ral, de quem dis cu tiu este as sun to aqui des de o pri -
me i ro dia da mi nha pos se, de quem teve in clu si ve a
ini ci a ti va de so li ci tar a cri a ção de uma sub co mis são
para es tu dar essa com pen sa ção fi nan ce i ra, que hoje, 
no caso dos mi né ri os, in ci de não so bre a pro du ção,

Se na dor Del cí dio Ama ral, como ocor re com o pe tró-
leo, mas so bre o fa tu ra men to lí qui do, não in ci din do,
por tan to, so bre os cus tos.

Atu al men te, o va lor da com pen sa ção fi nan ce i ra
so bre ex tra ção mi ne ral, por exem plo, de fer ro, ma i or
pro du ção mi ne ral do Esta do do Pará, é de ape nas
2%, en quan to para o pe tró leo va ria de 5% a 10%.

Esta mos pro pon do uma alí quo ta di fe ren te, com
base em pa râ me tros in ter na ci o na is. Pes qui sa mos o
va lor des sas alí quo tas em ou tros pa í ses do mun do
como Ca na dá e Aus trá lia e, como re fe rên cia, ana li sa-
mos o per cen tu al de alí quo ta da Aus trá lia, que é de
4%, ou seja, o do bro do va lor no Bra sil. Sa be mos que
o mi né rio é di fe ren te do pe tró leo.

Qu e ro ser tes te mu nha para as Srªs e os Srs. Se -
na do res e para todo o povo do Bra sil. Tive a opor tu ni-
da de de vi a jar, por di ver sas ve zes, e co nhe ço mu i to
bem o meu Esta do. Nes te fim de se ma na, es ti ve em
qua tro Mu ni cí pi os do Pará: Pa ra o pe bas, Ca naã dos
Ca ra jás, Eldo ra do dos Ca ra jás e Cu ri o nó po lis. Na ver -
da de, em to dos es ses mu ni cí pi os há ex plo ra ção mi -
ne ral.

O Mu ni cí pio de Ca naã dos Ca ra jás re ce be hoje
um in ves ti men to de R$985 mi lhões com o pro je to de
Ser ra do Sos se go, para pro du zir 400 to ne la das diá ri-
as de co bre con cen tra do.

Atu al men te, qua se 100% do co bre que con su-
mi mos no Bra sil é im por ta do. A pro pos ta é que em
cin co anos o País pos sa ter au to no mia e não pre ci se
mais im por tar o pro du to. Não te mos dú vi da de que é
im por tan te, sim, essa ex plo ra ção. Só o que o País ga -
nha rá na ba lan ça co mer ci al, evi tan do a im por ta ção
do co bre, um pro du to cada vez mais uti li za do na nos -
sa in dús tria, in clu si ve ele tro e le trô ni ca, cada vez mais
va lo ri za do e com um po ten ci al imen so de cres ci men-
to, sem dú vi da ne nhu ma, é fun da men tal.

Mas é ne ces sá rio que os im pac tos am bi en ta is,
os im pac tos so ci a is que essa ex plo ra ção mi ne ral tem
tra zi do a es ses mu ni cí pi os, a es sas re giões, se jam
mu i to bem com pen sa dos. Esti ve em Ca naã dos Ca ra-
jás ago ra. Na ver da de, aque la ci da de, que pra ti ca-
men te teve seu nú me ro de ha bi tan tes do bra do por
con ta do pro je to, não con ta com es co las su fi ci en tes,
nem com sa ne a men to bá si co ou um hos pi tal. Lá en -
con tra mos 12 tur mas de jo vens es tu dan tes do Ensi no
Mé dio que não po dem es tu dar por que não há sa las
de aula no mu ni cí pio. O mu ni cí pio ain da nem co me-
çou a re ce ber a com pen sa ção fi nan ce i ra, mas já so fre
os im pac tos so ci a is des sa ex plo ra ção.Se é im por tan-
te para o País – e o é –, en tão que seja mais do que
jus to que o Esta do tam bém pos sa re ce ber os be ne fí-
ci os des se de sen vol vi men to.
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Há ain da ou tra in jus ti ça atu al men te na Ce fem.
Sem dú vi da al gu ma, é fun da men tal que o Mu ni cí pio
no qual se lo ca li za a mina re ce ba 65% do to tal des sa
com pen sa ção fi nan ce i ra, o an ti go ro yalty.

Con si de ra mos uma in jus ti ça con cen trar tudo
ape nas em um Mu ni cí pio. Por quê? Por que os Mu ni cí-
pi os que se lo ca li zam no en tor no, na re gião li mí tro fe
tam bém so frem as con se qüên ci as tan to so ci a is, prin -
ci pal men te as so ci a is, mas tam bém so frem as am bi-
en ta is.

Fui a Cu ri o nó po lis. Mu i ta gen te co nhe ce o pro -
ble ma do ga rim po de Ser ra Pe la da, e o nos so Go ver-
no já está en ca mi nhan do e, pa re ce, de po is de mais
de 20 anos, vai en fim re sol vê-lo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o pro je to que anun ci ei por di ver sas ve zes des ta tri bu-
na, des de o iní cio do nos so man da to, hoje é um pro je-
to de lei. Ama nhã, te re mos a opor tu ni da de, ao ins ta-
lar mos a sub co mis são para re dis cu tir a le gis la ção, de
tam bém po der apro ve i tar essa ini ci a ti va e dis cu ti-la
em nos sa Co mis são, con si de ran do a me lhor for ma, a
for ma mais jus ta, de ob ter essa com pen sa ção.

Fi ca mos mu i to or gu lho sos, Se na do ra Iris de
Ara ú jo, que ora pre si de a ses são, de con tri bu ir mos
com a ba lan ça co mer ci al no País, para o de sen vol vi-
men to do País, mas sa be mos que nos sa ter ra é rica e
que nos so povo tam bém me re ce ter aces so a essa ri -
que za.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro con tar
com o apo io des ta Casa a essa ini ci a ti va que será
boa, sem dú vi da al gu ma, não só para o País, não só
para o Esta do do Pará, mas para ou tros Esta dos,
como Mi nas Ge ra is, gran de pro du tor de mi ne ra is. E
aguar dar que pos sa mos dis cu tir com se ri e da de, le-
van do em con ta os pa râ me tros in ter na ci o na is, para
que o nos so País, e prin ci pal men te os Esta dos em
que o de sen vol vi men to ain da é mu i to pre cá rio, como
o nos so Esta do, que pos sa mos cum prir o que está na
Cons ti tu i ção bra si le i ra, no sen ti do de se di mi nu í rem
as de si gual da des re gi o na is. É nos sa fun ção; en tão,
va mos exe cu tá-la. Por isso, to mei essa ini ci a ti va tão
logo as su mi meu man da to.

Mu i to obri ga da!

Du ran te o dis cur so da Sra. Ana Jú lia
Ca re pa, 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
pela Sra. Íris de Ara ú jo.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – O Pro -
je to de Lei do Se na do nº 105, de 2003, lido an te ri or-
men te, será pu bli ca do e re me ti do às co mis sões com -
pe ten tes.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Del cí dio
Ama ral, por ces são do no bre Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Cum pri men to-a, Srª Pre si den te.

Pa ra be ni zo-a, Se na do ra Ana Jú lia, pela ini ci a ti-
va de V. Exª. Vivi tam bém no Pará, além de ou tros
Esta dos bra si le i ros, apren di a ad mi rar a gen te de lá e
a ad mi rar o po ten ci al eco nô mi co da que le Esta do. É
as sim que o Esta do do Pará con se gue ala van car o
de sen vol vi men to, a ar re ca da ção, com essa ri que za
fan tás ti ca, não ape nas de mi né rio de fer ro, mas de
man ga nês, ba u xi ta, co bre, e as sim por di an te.

Mas hoje fa la rei, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a res pe i to da in ser ção do gás na tu ral na ma -
triz ener gé ti ca. E con ta rei um pou co de his tó ria.

O com bus tí vel que im pul si o nou a Re vo lu ção
Indus tri al em seus pri mór di os, no sé cu lo XIX, foi, sem
dú vi da, o car vão mi ne ral abun dan te na Eu ro pa e nos
Esta dos Uni dos. À me di da que a es ca la da do con su-
mo foi exi gin do trans por tá-lo em dis tân ci as cada vez
ma i o res, o car vão foi per den do es pa ço para o pe tró-
leo que, por ser um lí qui do, apre sen ta me no res cus -
tos de trans por te, seja por na vi os, fer ro vi as ou por
ole o du tos.

A ter me le tri ci da de foi se im plan tan do tan to na
Eu ro pa quan to nos Esta dos Uni dos às cus tas de car -
vão. De fato, Ingla ter ra, Ale ma nha e Esta dos Uni dos
cons tru í ram seu se tor elé tri co mo der no a par tir de
inú me ras cen tra is a car vão, ener gé ti co abun dan te e
com re ser vas pró xi mas aos cen tros con su mi do res. A
Fran ça, cu jas re ser vas de car vão não se com pa ram
às des ses pa í ses, op tou pela ener gia nu cle ar, de cuja
tec no lo gia de tém o do mí nio. Até o fi nal dos anos 80, o
car vão re pre sen ta va 60% das fon tes de ener gia elé -
tri ca na Ale ma nha, che gan do a 70% na Ingla ter ra, e a 
50% nos Esta dos Uni dos. Na Fran ça, nada me nos
que 80% já era de ori gem nu cle ar, en quan to a Itá lia
op ta va pelo uso de de ri va dos de pe tró leo.

Srª Pre si den te, con vém lem brar que a Fran ça
con quis tou pre ços com pe ti ti vos em fun ção da es ca la
e em fun ção de um pro je to agres si vo de ge ra ção ter -
mo nu cle ar.

A pre o cu pa ção com os da nos ao meio am bi en te
e a bus ca de um cres ci men to sus ten tá vel evi den ci a-
ram o ele va do cus to so ci al de se pro mo ver o de sen-
vol vi men to à cus ta do car vão, do pe tró leo e da ener -
gia nu cle ar.
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Entre as fon tes pri má ri as de ener gia com ori-
gem em com bus tí ve is fós se is, o gás na tu ral é o que
apre sen ta me nor im pac to am bi en tal:

– em pri me i ro lu gar, pela au sên cia de com pos-
tos de en xo fre, pre sen tes tan to no pe tró leo quan to no
car vão, res pon sá ve is pela chu va áci da que da ni fi ca
as co lhe i tas e pro vo ca do en ças res pi ra tó ri as;

– em se gun do lu gar, pela me nor pro du ção de
gás car bô ni co, o gran de res pon sá vel pelo efe i to es tu-
fa;

– em ter ce i ro lu gar, sua que i ma não gera re sí du-
os de óxi dos de ni tro gê nio, com mí ni mos da nos so bre
a ca ma da de ozô nio.

Assim, o gás na tu ral, com re ser vas mun di a is se -
me lhan tes às do pe tró leo – que pe ne trou com tan ta
for ça no mun do in te i ro, prin ci pal men te na Eu ro pa e
nos Esta dos Uni dos, que hoje as re ser vas de gás na -
tu ral têm o mes mo ta ma nho das re ser vas de pe tró leo
–, pas sou a ser a gran de so lu ção para os de sa fi os do
cres ci men to sus ten tá vel. Os acor dos que vi a bi li za ram
a cons tru ção de ex ten sos ga so du tos tra zen do gás da
Si bé ria e do nor te da Áfri ca, nos anos 80, além do
cres ci men to da pro du ção de gás em pla ta for mas
off-sho re no Mar do Nor te, inun da ram a Eu ro pa Oci -
den tal des se com bus tí vel, per mi tin do al te rar ra di cal-
men te a ma triz ener gé ti ca da que la re gião. De fato, o
gás já re pre sen ta mais de 20% da ma triz ener gé ti ca
dos pa í ses da Co mu ni da de Eu ro péia.

Ao mes mo tem po, o avan ço da tec no lo gia das
usi nas a gás na tu ral em ci clo com bi na do per mi tiu al -
can çar efi ciên cia ener gé ti ca bas tan te su pe ri or a das
usi nas a car vão, cuja eco no mi ci da de já vi nha ca in do
face aos ele va dos cus tos para aten der aos cres cen-
tes re qui si tos am bi en ta is.

Não es tou fa zen do pro se li tis mo con tra as in dús-
tri as de car vão até por que, no Rio Gran de do Sul e
San ta Ca ta ri na, te mos usi nas ter me lé tri cas a car vão
ope ran do com mu i ta efi ciên cia e com dis po si ti vos im -
por tan tes com vis tas a mi ti gar os im pac tos am bi en ta-
is, prin ci pal men te dos dois Esta dos.

Assim, o mun do as sis tiu, ao lon go dos úl ti mos
15 anos, a uma re vo lu ção da área de ge ra ção de
ener gia elé tri ca na Eu ro pa, es pe ci al men te na Ingla-
ter ra, quan do mais de 70% das usi nas a car vão fo ram
de sa ti va das em fa vor de usi nas a gás. Toda a ex pan-
são da in dús tria de ge ra ção de ener gia elé tri ca da
Espa nha, Itá lia, Ale ma nha e Esta dos Uni dos está se
dan do à cus ta de ter me lé tri cas a gás na tu ral. Na
Amé ri ca La ti na, as sis ti mos ao mes mo mo vi men to,
es pe ci al men te no Mé xi co, na Co lôm bia e na Argen ti-
na.

Nos Esta dos Uni dos, a de man da é tão ele va da
que, ape sar de pos su í rem as ma i o res re ser vas de
gás do mun do, im por tam sig ni fi ca ti va quan ti da de
des te ener gé ti co tan to do Ca na dá quan to do Mé xi co.
A par ti ci pa ção do gás na tu ral na ma triz ener gé ti ca
ame ri ca na já atin ge 25%. Ultra pas sa a par ti ci pa ção
do pe tró leo e ocu pa o pri me i ro lu gar en tre as fon tes
pri má ri as de ener gia da que le país. 

O Bra sil, cu jas re ser vas de gás na tu ral são mo -
des tas di an te do por te do País, op tou por de sen vol ver
o se tor de gás por meio de uma par ce ria ener gé ti ca
com a Bo lí via. Esta, sim, de tém re ser vas apre ciá ve is
de gás si tu a das pró xi mo à nos sa fron te i ra. Assim, foi
cons tru í do o ga so du to Bo lí via-Bra sil que per mi te
abas te cer as Re giões Sul, Su des te e Cen tro-Oes te,
dis po ni bi li zan do até 30 mi lhões de me tros cú bi cos
por dia que, so ma dos à pro du ção das ba ci as de Cam -
pos e San tos, já ofe re cem 50 mi lhões de me tros cú bi-
cos diá ri os. Tal ci fra já re pre sen ta me ta de da pro du-
ção da Argen ti na, onde o gás é res pon sá vel por 40%
da ma triz ener gé ti ca.

O que fa zer com o gás na tu ral no Bra sil?
Essa é a gran de per gun ta, Srª Pre si den te, por -

que esse é o gran de pro ble ma a ser re sol vi do no que
se re fe re ao gás na tu ral. Em fun ção do con tra to Bo li vi-
a no, gas ta mos hoje US$1 mi lhão por dia por não con -
su mir o gás na tu ral. Por isso o Bra sil pre ci sa cri ar um
mer ca do de gás na tu ral não so men te para cum prir o
seu con tra to, como tam bém pe las van ta gens aqui re -
la ta das, como nos se to res de ener gia, no se tor in dus-
tri al, co mer ci al, re si den ci al e au to mo bi lís ti co. É so bre
isso que gos ta ria de ci tar al guns fa tos im por tan tes
com re la ção à uti li za ção do gás na tu ral.

Em pri me i ro lu gar, usá-lo em subs ti tu i ção a
com bus tí ve is no bres e de ma i or va lor co mer ci al,
como o GLP, seja para uso in dus tri al ou re si den ci al, a
ga so li na em ve í cu los le ves, es pe ci al men te tá xis e pi -
ca pes, e o di e sel em ôni bus e ca mi nhões ur ba nos. To -
dos sa bem que nas gran des ci da des bra si le i ras como 
Sal va dor, São Pa u lo, Belo Ho ri zon te e Rio de Ja ne i ro,
é uti li za do o gás na tu ral, com eco no mia para aque les
con du to res de ve í cu los que fi ze ram a con ver são, e
com im pac tos am bi en ta is me no res. Atu al men te tais
usos re pre sen tam cer ca de 10% do gás co mer ci a li za-
do e são os que mais cres cem, face à ex pan são das
re des de dis tri bu i ção, os pos tos. Nos dois úl ti mos
anos, essa fa i xa de uso apre sen tou cres ci men to su -
pe ri or a 30%.

Em se gun do lu gar, subs ti tu in do os com bus tí ve is
usa dos na in dús tria, es pe ci al men te o óleo com bus tí-
vel, cuja que i ma pro duz ele va das emis sões de po lu-
en tes na at mos fe ra das ci da des. Tro car o óleo pelo
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gás na tu ral. Nes se caso, aten ção es pe ci al deve ser
dada às opor tu ni da des de uti li za ção do gás para ge -
ra ção si mul tâ nea de ca lor in dus tri al e de ener gia elé -
tri ca, a cha ma da co ge ra ção, com ele va do ga nho de
efi ciên cia. Um exem plo: co ge ra ção num shop ping
cen ter, onde se ga ran te o for ne ci men to de ener gia
para o shop ping e se usa o ca lor para ar-con di ci o na-
do e ou tros ser vi ços para ge ra ção de va por, con se-
guin do com isso eco no mi ci da de ma i or àque las ins ta-
la ções.

A cons tru ção de ter me lé tri cas a gás tem re ce bi-
do crí ti cas des ca bi das, fru to de pre con ce i tos e da
men ta li da de “bar ra ge i ra” que se for mou den tro dos
ór gãos do se tor elé tri co bra si le i ro.

Srª Pre si den te, sou uma pes soa de cul tu ra “bar -
ra ge i ra”. Fiz mi nha his tó ria no se tor elé tri co den tro de
bar ra gens e co nhe ço a im por tân cia de las. E sei que a
ma triz ener gé ti ca bra si le i ra con ti nu a rá uti li zan do a
ener gia hi dro e lé tri ca pre do mi nan te men te.

Alguns ar gu men tos uti li za dos con tra as ter me lé-
tri cas no Bra sil apre sen tam me i as ver da des e pro vo-
cam vi sões dis tor ci das. O ar gu men to mais di fun di do
con tra as ter me lé tri cas é que “as hi dre lé tri cas não
apre sen tam im pac to am bi en tal”. Que me des cul pem
es sas pes so as que fa zem es ses co men tá ri os.

Srª Pre si den te, sou uma pes soa cri a da no se tor
elé tri co e amas sei mu i to bar ro na vida em vá ri as re -
giões do País. Pas sei pe las hi dre lé tri cas do Vale do
São Fran cis co, no Nor des te; pe las hi dre lé tri cas do
Pará, es pe ci al men te pela Usi na de Tu cu ruí, Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, aqui pre sen te; pela Usi na de Bal -
bi na, no Ama zo nas; pela Usi na de Sa mu el, em Ron -
dô nia; pela Usi na de Man so, em Mato Gros so; pe las
Usi nas de Itá e Ma cha di nho, na di vi sa de San ta Ca ta-
ri na e Rio Gran de do Sul.

Pre ci sa mos en ten der: as di fi cul da des não são
gra ves. As di fi cul da des se apre sen tam para que as
re sol va mos com pe ten te men te. Mas os im pac tos am -
bi en ta is exis tem no en chi men to do re ser va tó rio, e as
con se qüên ci as do en chi men to do re ser va tó rio, no
des vio do rio, no re ma ne ja men to das po pu la ções.
Isso tem de fi car cla ro, para que não ado te mos so lu-
ções ener gé ti cas sim plis tas para o País por que não o
são.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Del cí dio Ama ral, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Ouço o apar te de V. Exª, que ri da Se na do ra Ana Jú lia.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Qu e-
ro pa ra be ni zar V. Exª pela bri lhan te ex po si ção de um
tema tão im por tan te para este País. Re pre sen to um

Esta do que tem o ma i or po ten ci al hi dre lé tri co, além
da ma i or pro vín cia mi ne ral do mun do, o Esta do do
Pará tam bém pos sui o ma i or po ten ci al hi dre lé tri co
des te País. Bem sa be mos o quan to so fre mos im pac-
tos por con ta da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Por isso, o
povo do Pará hoje exi ge, sim, in ves ti men tos ne ces sá-
ri os. Sa bem V. Exªs mu i to bem que a Hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí ex por ta ener gia para ou tros Esta dos do País
e que é im por tan tís si ma, in clu si ve, para a Albras. Me -
ta de do con su mo de ener gia no Esta do do Pará vai
ape nas para a Albras/Alu nor te. A ou tra me ta de o
Esta do con so me. Ape sar de ex por tar mos ener gia
para ou tras re giões do País, o povo pa ra en se não é
ser vi do pela ener gia de Tu cu ruí. Infe liz men te, so mos
o se gun do pior Esta do em dis tri bu i ção de ener gia. O
com pro mis so as su mi do pela Mi nis tra Dil ma Rous seff
é o de que vai com pen sar es ses Esta dos, ini ci an do os 
in ves ti men tos por eles. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pelo re -
co nhe ci men to e por tra zer a esta Casa um tema tão
im por tan te quan to a uti li za ção do gás, que é ou tra ri -
que za que te mos em nos sa re gião. É fun da men tal
dis cu tir mos ou tras ma tri zes ener gé ti cas para o nos so
País. Não po de mos fi car pre sos ape nas a uma ma triz
de ge ra ção de ener gia. Meus pa ra béns, Se na dor.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obri ga do, Se na do ra.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Del cí-
dio Ama ral, peço tam bém um apar te a V. Exª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não, meu caro Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Meu caro Se na-
dor Del cí dio Ama ral, eu es ta va em meu ga bi ne te e
não sa bia que V. Exª ia fa lar. Fiz ques tão de vir ao ple -
ná rio exa ta men te para apo i ar suas pa la vras so bre a
uti li za ção do gás na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra. Além 
de toda a ex pe riên cia no se tor de ener gia elé tri ca pro -
pri a men te, V. Exª, quan do di re tor da Pe tro bras na
área de gás, re a li zou um tra ba lho bas tan te im por tan-
te, o que faz com que hoje te nha mos uma par ti ci pa-
ção mu i to ma i or do gás na ma triz ener gé ti ca. É uma
so lu ção que não é sim ples. O gás dis pu ta es pa ço
com pro du tos ad vin dos do pe tró leo, como a ga so li na,
o óleo com bus tí vel, e se tor na bas tan te viá vel, quan -
do está com um pre ço ra zoá vel, para subs ti tu ir es ses
pro du tos. To da via, quan do é para subs ti tu ir ener gia
elé tri ca ge ra da por hi dro e lé tri cas, o gás sem pre tem
um cus to su pe ri or, exa ta men te por ser um pro du to
que um dia vai se ex tin guir. Te mos que fa zer essa ten -
ta ti va, mes mo por que o gás é que dará se gu ran ça a
nos sa ma triz ener gé ti ca.Se a hi dro e lé tri ca gera ener -
gia ba ra ta, em de ter mi na do mo men to não vai ge rar
ener gia por não mais exis tir água. O Nor des te, por
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exem plo, du ran te lon gos anos pas sou por duas cri-
ses. A si tu a ção da re gião era mu i to di fí cil pelo fato de
toda a sua ener gia elé tri ca ser ge ra da por um úni co
rio. Ago ra não, es tão sen do cons tru í das di ver sas ter -
mo e lé tri cas, que vão dar a ga ran tia ne ces sá ria ao sis -
te ma do Nor des te. Esse sis te ma, per ma nen te men te
em ris co, di mi nu i rá o ris co com es tas duas me di das: a 
cons tru ção das ter mo e lé tri cas, por um lado, e a li ga-
ção dele, atra vés de gran des li nhas de trans mis são,
com os sis te mas do Nor te e do Su des te. V. Exª, no
Se na do, tem que con ti nu ar na sua luta pela par ti ci pa-
ção do gás na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se na dor
Del cí dio Ama ral, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Gos ta ria de
pa ra be ni zar V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a men to.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obri ga do, Se na dor.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se na dor
Del cí dio Ama ral, V. Exª, como pro fun do co nhe ce dor
do sis te ma elé tri co bra si le i ro, que já con tri bu iu mu i to
como di re tor da Pe tro bras e Mi nis tro de Mi nas e Ener -
gia e foi um dos res pon sá ve is pela in ter li ga ção do ga -
so du to Bra sil-Bo lí via, co nhe ce me lhor do que nin-
guém a pro ble má ti ca ener gé ti ca do Bra sil. Em fun ção
do apa gão no Go ver no Fer nan do Hen ri que, fo ram es -
ta be le ci das me tas para cons tru ir 20 ou 30 – não sei
quan tas – ter mo e lé tri cas no Bra sil. Ron dô nia, meu
Esta do, foi con tem pla do com uma des sas usi nas. Ela
já está pra ti ca men te pron ta, ge ran do mais de 200
me ga watts, com ca pa ci da de para 400MW, e que i ma
apro xi ma da men te um mi lhão de li tros de óleo di e sel
por dia. O óleo di e sel é mais po lu en te do que o gás.
Em Ron dô nia só te mos a Sa mu el – em cuja plan ta V.
Exª tra ba lhou –, que não é mais su fi ci en te para ge rar
ener gia para Ron dô nia e Acre, ten do em vis ta que o
Acre não tem ne nhu ma pe que na hi dre lé tri ca, só que i-
ma óleo di e sel. Já foi in ter li ga do o li nhão de Por to Ve -
lho para Rio Bran co, Esta do do Acre, e está pron ta a
Ter mo Nor te, que é uma ter me lé tri ca ci clo com bi na da,
ini ci al men te ge ran do a óleo di e sel e, fu tu ra men te,
com o gás. Hoje, nos de pa ra mos com um pro ble ma
mu i to sé rio, qual seja, a li cen ça am bi en tal para a
cons tru ção do ga so du to Uru cu-Por to Ve lho, que terá
500 qui lô me tros. A ale ga ção das au to ri da des am bi en-
ta is é a de que vai agre dir mu i to o meio am bi en te. Pelo 
le van ta men to re a li za do, se rão des ma ta dos em tor no
de 1.050 hec ta res de ter ra, área que um pe que no fa -
zen de i ro des ma ta em qual quer Esta do da re gião Nor-

te do Bra sil, ou com li cen ça do Iba ma (Insti tu to Bra si-
le i ro do Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá-
ve is) ou, mu i tas ve zes, sem li cen ça, e o Iba ma tem
que cor rer atrás para mul tar de po is que a mata é der -
ru ba da. Então, não vejo que a der ru ba da dos 1.050
hec ta res de mata para fa zer o pi ca dão por onde pas -
sa rá o ga so du to seja o prin ci pal pro ble ma, por que V.
Exª sabe que oito anos de po is essa mata pode ser to -
tal men te re com pos ta, re flo res ta da. Exis te uma ex pe-
riên cia des sas num tre cho do ga so du to de Uru cu a
Co a ri – para Ma na us, que terá con ti nu i da de ago ra
–,fe i to há al gum tem po e hoje não se sabe mais por
onde pas sou o ga so du to, a flo res ta já foi re com pos ta
tam bém. Sei que V. Exª, como pro fun do co nhe ce dor
des sa ma té ria, vai nos aju dar e esse seu pro nun ci a-
men to vai, com cer te za, au xi li ar mu i to nos so pro je to
de Ron dô nia. O que que re mos é que o Iba ma li be re o
mais rá pi do o do cu men to.O Se na dor Amir Lan do e eu 
es ti ve mos lá duas ve zes. Uma vez, com o pre si den te
do Iba ma, e a ou tra, com o su pe rin ten den te de li cen-
ci a men to am bi en tal do Iba ma, bus can do a con ces são
des sa li cen ça. São es ses os en tra ves até ago ra. Há
cer ca de um ano es ta mos es pe ran do o iní cio des sa
obra. A Pe tro bras e a Ter mo Nor te, em par ce ria com a
El Paso, es tão pron tas para ini ci ar a obra e que rem
que essa li cen ça seja li be ra da ago ra, por que o trans -
por te dos tu bos só pode ser fe i to no pe río do das che i-
as e só após a au to ri za ção do Iba ma, a li cen ça de fi ni-
ti va, po dem ser en co men da dos os tu bos para essa
obra. Então, no pe río do do ve rão, ago ra, po dem ser
con fec ci o na dos os tu bos. No pró xi mo in ver no, a par tir
de no vem bro, se ri am trans por ta dos os tu bos para o
ga so du to. O pra zo é de apro xi ma da men te dois anos.
Se não for con ce di da essa li cen ça ago ra, per de re mos
mais um ano nes sa obra tão im por tan te para a re gião
Nor te do Bra sil e de i xa re mos de con tri bu ir ain da para
a eco no mia de óleo di e sel, pois o Bra sil im por ta pe -
tró leo.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
E que a po pu la ção paga por meio da Con ta CCC.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Exa ta men-
te. O gás de Uru cu está se per den do. Uma par te está
sen do que i ma da na at mos fe ra e a ou tra está sen do
in je ta da no sub so lo para re a pro ve i tar mais tar de.
Esta mos per den do, nes sa ques tão do gás, a opor tu-
ni da de de ge rar uma ener gia mais ba ra ta e mais lim -
pa. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to. Mu i to obri ga-
do.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Obri ga do, Se na dor.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Con ce-
de-me um apar te V. Exª?
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – É mu i to
opor tu no seu pro nun ci a men to acer ca do gás na tu ral.
Endos so essa ques tão de Ron dô nia. É fun da men tal
que se re sol va isso, pelo que se que i ma hoje de gás
de Uru cu e pelo que se gas ta efe ti va men te de óleo di -
e sel. Na ques tão da in ser ção do gás na tu ral na ma triz
ener gé ti ca, isso im pli ca ne ces sa ri a men te – e V. Exª
sabe dis so me lhor do que nin guém – a cons tru ção
das usi nas ter me lé tri cas. A ques tão in dus tri al é mu i to
mais len ta. É ne ces sá rio um tem po mu i to ma i or para
con se guir a in ser ção na tu ral do gás por meio das in -
dús tri as. Mas isso deve ocor rer por meio de um pro -
gra ma es pe cí fi co – é mu i to im por tan te isso – como
aliás foi fe i to. Evi den te men te, o pre ço do gás é o gran -
de pro ble ma. Se en ten der mos hoje que o gás não é
com mo dity, a par tir daí fica mais fá cil re sol ver esse
pro ble ma. Gás não é igual a pe tró leo. De ve mos par tir
daí, e te nho cer te za de que V. Exª con cor da com isso.
A úl ti ma pa la vra que eu que ria dar era em re la ção à
se gu ran ça do sis te ma, que foi le van ta da aqui pelo Se -
na dor José Jor ge. Não há a me nor con di ção de se ter
se gu ran ça do sis te ma elé tri co hoje sem um per cen tu-
al de ter me lé tri ca que pode ser es ti ma do em tor no de
20%. O pro nun ci a men to de V. Exª, Se na dor Del cí dio
Ama ral, é mu i to opor tu no.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Del -
cí dio Ama ral, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor, pri -
me i ra men te, con gra tu lo-me com V. Exª pela co lo ca-
ção cla ra, ob je ti va e que mos tra bem o seu co nhe ci-
men to do se tor ener gé ti co. Ano tei, com pre o cu pa ção,
uma de cla ra ção de V. Exª no sen ti do de que es ta mos
pa gan do US$1 mi lhão por dia – ima gi nem – pelo gás
não uti li za do. Te nho in for ma ções de que as re ser vas
de gás da Bo lí via que eram, há al guns anos, de 4 tri -
lhões de me tros cú bi cos, hoje che gam a 50 tri lhões
de me tros cú bi cos.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
O equi va len te, Se na dor Hé lio Cos ta, a cin co ga so du-
tos Bo lí via–Bra sil apro xi ma da men te. E di zi am que a
Bo lí via não ti nha gás su fi ci en te para nos abas te cer.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Na ver da de,
a Bo lí via é o Ku wa it, a Ará bia Sa u di ta do gás. Nós,
bra si le i ros, so mos na tu ral men te aque les que se rão
be ne fi ci a dos, por as sim di zer, com essa ener gia

abun dan te, ex tra or di ná ria, lim pa e que cer ta men te le -
va rá o Bra sil à fren te na sua pre ten são de ser uma
gran de po tên cia in dus tri al. E é com gran de pre o cu pa-
ção que ouço es sas co lo ca ções de V. Exª por que nós, 
em Mi nas Ge ra is, es ta mos an si o sos pela cons tru ção
do se gun do ga so du to, que sa i rá de Mato Gros so,
che ga rá na pon te i ra do Triân gu lo Mi ne i ro, des ce rá
pelo sul de Mi nas Ge ra is, pas san do por Var gi nha, até
che gar no va men te a Belo Ho ri zon te, e que será fun -
da men tal para o de sen vol vi men to eco nô mi co do nos -
so Esta do. Tam bém lem bro que, du ran te uma re u nião
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, no ano pas sa do, quan do eu era Pre si den te da
Co mis são na Câ ma ra dos De pu ta dos, trou xe mos
aqui o Pre si den te de Fur nas, o Dr. José Car los San -
tos. S. Sª as su miu o com pro mis so de le var para a re -
gião do lago de Fur nas uma ter me lé tri ca que se ria
usa da evi tan do o es tra go eco ló gi co ca u sa do há cer ca
de dois anos, quan do, pra ti ca men te, o lago de Fur nas
foi ao mi ni mum mi ni mo rum ace i tá vel para aten der
às ne ces si da des ener gé ti cas. Isso ca u sou um im pac-
to ter rí vel, prin ci pal men te na in dús tria do tu ris mo, no
sul de Mi nas Ge ra is. Cos tu mo di zer que eu che ga va,
às ve zes, a um ho tel em Var gi nha, abria as ja ne las e
via um lago ma ra vi lho so, mas, num belo dia, che guei
a este mes mo ho tel, abri as ja ne las e, na re a li da de,
ha via uma la goa seca. Ou seja, tudo isso ca u sou um
tre men do pre ju í zo a Mi nas Ge ra is e a toda a re gião do 
sul de Mi nas. Vejo que essa pon de ra ção de V. Exª,
bem como a sua pre o cu pa ção em fa zer do gás na tu-
ral um ve í cu lo, por as sim di zer, que im pul si o ne o pro -
gres so no Bra sil para nós, mi ne i ros, é da ma i or im por-
tân cia. Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de de apar -
teá-lo.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Hé lio Cos ta.

Con ti nu an do a mi nha ex po si ção, lem bro tam-
bém os im pac tos am bi en ta is, Se na do ra Ana Jú lia, de
ter ras ri cas, agri cul tu rá ve is e os de na ções in dí ge nas,
tam bém im pac ta das pe los re ser va tó ri os das hi dre lé-
tri cas.

Apro ve i to esta opor tu ni da de e a in te ra ção com
to dos os Se na do res para tam bém ci tar um ou tro ar gu-
men to mu i to apre sen ta do com re la ção ao gás na tu ral
e à ge ra ção de ter mo e le tri ci da de a gás na tu ral. As hi -
dre lé tri cas são a al ter na ti va mais ba ra ta de ge ra ção
de ener gia no Bra sil.

Srªs e Srs. Se na do res, os gran des apro ve i ta-
men tos hi dro e lé tri cos do Bra sil já fo ram cons tru í dos.

(A Srª Pre si den te Iris de Ara ú jo faz soar a cam -
pa i nha.)
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Srª Pre si den te, gos ta ria de con clu ir meu ra ci o cí nio,
mi nha ex po si ção, por que con si de ro de fun da men tal
im por tân cia o que vou apre sen tar aqui. Peço a V. Exª
um pou co de pa ciên cia, ape sar do adi an ta do da hora.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Se na-
dor Del cí dio Ama ral, es tou in ter rom pen do V. Exª por
al guns mi nu tos, para pror ro gar a ses são por mais 15
mi nu tos, que se rão di vi di dos en tre os ora do res que
ain da al me jam fa lar. So li ci to a com pre en são de V.Exª.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não. Mu i to obri ga do.

Dis po nho de 15 ou 5 mi nu tos, Srª Pre si den te?
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Mais

cin co mi nu tos, Se na dor.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –

O ou tro ar gu men to uti li za do é o de que as hi dre lé tri-
cas são a al ter na ti va mais ba ra ta de ge ra ção de ener -
gia no Bra sil. Para quem co nhe ce o se tor elé tri co, as
prin ci pa is usi nas, as mais com pe ti ti vas, fo ram cons-
tru í das nas re giões Sul e Su des te. To das as pró xi mas
usi nas com pe ti ti vas se rão cons tru í das na Ama zô nia,
com al tos cus tos de trans mis são, o que tem de ser
tra zi do à ba i la, para que te nha mos uma dis cus são
equi li bra da.

Ou tro pon to de fun da men tal im por tân cia: o Bra -
sil não pre ci sa de ter me lé tri cas. As hi dre lé tri cas nos
bas tam. Re al men te, o que acon te ceu foi o ra ci o na-
men to, pois o Bra sil tem um sis te ma que de pen de úni -
ca e ex clu si va men te de São Pe dro. Cho veu, tem ener -
gia. Não cho veu, fal ta ener gia. É im pos sí vel ha ver um
sis te ma, um se tor elé tri co con fiá vel sem ter uma com -
ple men ta ção de ter mo e le tri ci da de. O fa tor de car ga
de uma usi na hi dre lé tri ca é de 55%; o fa tor de car ga
de uma usi na ter me lé tri ca é de 92%.

Por tan to, as usi nas ter me lé tri cas, es pe ci al men-
te as a gás, pe los mo ti vos que ex pus an te ri or men te,
têm que ser vir como um se gu ro do sis te ma, para que
o con su mi dor te nha ga ran tia da ener gia con fiá vel e
de qua li da de que pre ci sa, não só para o seu bem-es -
tar, mas tam bém para as ati vi da des co mer ci a is e in -
dus tri a is.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Del cí dio Ama ral, com a to le rân cia da nos sa
Pre si den te, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não, meu caro Se na dor Ga ri bal di Alves.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor, fa rei uma in ter ven ção rá pi da ape nas para me
con gra tu lar com V. Exª por mais este pro nun ci a men to
so bre a eco no mia do País, mais vol ta do des ta vez,

es pe ci fi ca men te, para o pro ble ma do apro ve i ta men to
do nos so gás na tu ral. V. Exª é uma au to ri da de no as -
sun to. Ou vi mos aqui de po i men tos dos ex-Mi nis tros
de Mi nas e Ener gia Ro dolp ho Tou ri nho e José Jor ge.
To dos co nhe cem não ape nas o es tu di o so que V. Exª
é, mas tam bém a sua de di ca ção ao tra to des sa ques -
tão. Gos ta ria de per gun tar – pe din do per mis são à Srª
Pre si den te – a V. Exª so bre as ter me lé tri cas emer gen-
ci a is, aque las cri a das por con ta da cri se do apa gão.
Elas re al men te se in se rem ain da nes se nos so mo de-
lo? Acre di to que sim, por que é um se gu ro, como V.
Exª es ta va fa lan do há pou co, para nos sa ma triz elé tri-
ca.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Se na dor, mu i to obri ga do. Não te nho dú vi da de que o
pro gra ma emer gen ci al re pre sen ta efe ti va men te um
se gu ro, mas é por tem po de ter mi na do. O im por tan te
da ter mo e le tri ci da de a gás na tu ral é que se tra ta de
uma pro pos ta de fi ni ti va que vai oti mi zar todo o sis te-
ma em fun ção de anos de hi dra u li ci da de boa e ou tros
anos com hi dra u li ci da de ruim.

Srª Pre si den te, um ou tro ar gu men to que tem
sido apre sen ta do é que as ter me lé tri cas não ser vem
como se gu ro. São ca ras e exi gem in fra-es tru tu ra que
fi ca rá oci o sa nos anos de hi dro lo gia fa vo rá vel. Esse é
o con ce i to do se gu ro, que es tou pro pon do aqui e que
é fun da men tal para ga ran tir a oti mi za ção ener gé ti ca
do se tor.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re la tar al guns da -
dos. A ge ra ção das ter me lé tri cas se si tua en tre os
US$400/Mw e US$700/Mw, e as tér mi cas fi cam nos
cen tros de car ga. Por isso não gas tam com li nhas de
trans mis são, ao con trá rio dos pro je tos hi dro e lé tri cos
mais com pe ti ti vos, que têm gran des li nhas de trans -
mis são para le var sua ener gia.

As hi dre lé tri cas têm seu cus to de ge ra ção apro -
xi ma da men te en tre US$1 mil e US$2 mil o qui lo watt.
Por quê? Por que as mais com pe ti ti vas já fo ram fe i tas.
As pró xi mas usi nas te rão um cus to mar gi nal ma i or.
Isso é evi den te, ób vio, por que o se tor elé tri co foi pla -
ne ja do as sim, foi pen sa do as sim.

(A Srª Pre si den te Iris de Ara ú jo faz
soar a cam pa i nha.)

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Srª Pre si den te, pos so con ti nu ar por mais cin co mi nu-
tos? É im por tan te.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – No bre
Se na dor, te mos de di vi dir o tem po com os ou tros ora -
do res que es tão aguar dan do e que se ins cre ve ram
tam bém.
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não. Estou so fren do, Srª Pre si den te, por que o
tem po de ou tros pro nun ci a men tos fe i tos aqui foi mu i to
além do pra zo. Estou sen do pre ju di ca do no tem po re -
gu la men tar, que pre ci so para ex por o que eu gos ta ria
so bre a ques tão de ener gia.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Tam-
bém es tou so fren do por ter de in ter rom pê-lo. Sin to
mu i to, Se na dor Del cí dio Ama ral.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem,
para, se pos sí vel, ce der o meu tem po ao ora dor, já
que es tou ins cri to.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Não é
pos sí vel, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho. O Re gi men to
Inter no não per mi te.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Srª Pre si den te, con clu i rei ra pi da men te.

Há um ou tro co men tá rio, fe i to por mu i tas pes so-
as, de que o Bra sil tem ele va das so bras de ener gia
elé tri ca. É ver da de, mas isso é por ca u sa de um pla -
ne ja men to com ple ta men te des con tro la do, que está
le van do a um de se qui lí brio na ge ra ção e, con se qüen-
te men te, a uma re ver são dos in ves ti men tos. Inves ti-
dor, quan do vê ex ces so de ofer tas, não in ves te nes se
seg men to. Assim, as co i sas fun ci o nam; as sim, a re a li-
da de tem de ser.

Entre tan to, va mos cres cer. O País tem obri ga-
ção de ge rar em pre go e de se de sen vol ver eco nô mi-
ca e so ci al men te. Por isso, te mos que ter um sis te ma
hí bri do: hi dre lé tri co e ter me lé tri co.

Há um as sun to mu i to de ba ti do ul ti ma men te: as
ter me lé tri cas que en tra ram em ope ra ção. Diz-se que
não há mer ca do para elas. Gos ta ria de dar o exem plo
da Pe tro bras. Em 2003, a Pe tro bras tem 1.000 MW
ins ta la dos e já ne go ci ou, com dis tri bu i do ras, com in -
dus tri a is e com con su mi do res li vres, 900 MW. A par tir
de 2005, dos 2.000 MW que a Pe tro bras ins ta la rá ou
que já es tão em ins ta la ção no País, se rão ven di dos
1.900 MW, sen do 300 MW para con su mo pró prio e
1.600 MW para ven der em todo o mer ca do do sis te ma
in ter li ga do.

Para en cer rar, Srª Pre si den te, há um ou tro dis -
cur so dos opo si to res das ter me lé tri cas: o Pro gra ma
Pri o ri tá rio das Ter me lé tri cas foi um erro gra ve. Mu i to
pelo con trá rio: se o Pro gra ma Pri o ri tá rio das Ter me lé-
tri cas ti ves se sido cri a do um ano an tes e se as au to ri-
da des, prin ci pal men te as res pon sá ve is por ques tões
de or dem eco nô mi ca e fi nan ce i ra, ti ves sem se sen si-
bi li za do pelo pro ble ma, não te ría mos co lo ca do o País
numa dos ma i o res apa gões da sua his tó ria, com pre -

ju í zos so ci a is de de sem pre go e, prin ci pal men te, de
in ves ti men tos sen do des vi a dos para ou tros con ti nen-
tes e ou tros pa í ses. É im por tan te re gis trar o quan to o
pró prio BNDES teve de apor tar de re cur sos para su -
prir aque les que acre di ta ram nos in ves ti men tos no
Bra sil e vi ram seu pla ne ja men to frus tra do em vir tu de
do ra ci o na men to, que le vou o mer ca do a con su mir
30% a me nos do que era pro je ta do. Nem o Pro cel –
Pro gra ma Na ci o nal de Con ser va ção de Ener gia Elé -
tri ca, da Ele tro brás, con se guiu ta ma nho fe i to. Hou ve
efe ti va men te um acon te ci men to trá gi co: o ra ci o na-
men to de ener gia. Por isso, se ria fun da men tal que o
PPT ti ves se sido im plan ta do no mo men to cer to.

Srª Pre si den te, para que res ta be le ça mos as
con di ções bá si cas de um sis te ma com pe ten te, in ter li-
ga do e que aten da à po pu la ção, de ve mos su pe rar
ques tões do ris co re gu la tó rio, do re tor no do in ves ti-
men to e das ga ran ti as fi nan ce i ras. Em ou tra oca sião,
ex pli ca rei es ses três te mas.

Re gis tro que o gás na tu ral tem im por tan te mis -
são a cum prir no Bra sil, seja pela subs ti tu i ção de
ener gé ti cos mais ca ros ou mais po lu en tes, seja pela
vi a bi li za ção de usi nas ter me lé tri cas. O gás na tu ral de -
ve rá ser uti li za do pri o ri ta ri a men te nas in dús tri as, no
co mér cio e nas re si dên ci as, mas, como eu dis se, ele
é fun da men tal para a ge ra ção de ener gia e para a oti -
mi za ção do sis te ma in ter li ga do, uma vez que a nos sa
base es ta rá emi nen te men te vol ta da para a ques tão
da hi dre le tri ci da de.

Ao con trá rio do que vem sen do alar de a do, as
ter me lé tri cas a gás têm um pa pel im por tan te no sis te-
ma hi dro tér mi co bra si le i ro, re pre sen tan do um se gu ro
nos pe río dos de hi dro lo gia des fa vo rá vel. Não po de-
mos de pen der mais de São Pe dro. Che ga! Esse tem -
po já pas sou.

Assim, que ro apre sen tar al gu mas pro pos tas
para a con so li da ção do mer ca do de gás na tu ral no
Bra sil.

a) com re la ção ao pre ço do gás na ci o-
nal:

– re vi são na es tru tu ra de pre ços;
– des vin cu la ção das os ci la ções cam-

bi a is;
– des vin cu la ção das va ri a ções da ces -

ta de óle os no mer ca do in ter na ci o nal;
– re vi são do cus to do gás na tu ral na ci-

o nal, con si de ran do suas ca rac te rís ti cas (gás 
as so ci a do e gás não-as so ci a do);

– re a va li a ção da me to do lo gia de cál cu-
lo da ta ri fa de trans por te;
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– re vi são da in ci dên cia de en car gos fi -
nan ce i ros;

– di la ta ção do pra zo de pa ga men to.
b) com re la ção ao pre ço do gás im por-

ta do:
– des vin cu la ção das va ri a ções da ces -

ta de óle os do mer ca do in ter na ci o nal;
– re vi são do des com pas so en tre a ele-

va ção do pre ço do gás im por ta do da Bo lí-
via, ajus tan do-o ao pre ço dos ener gé ti cos
con cor ren tes, que era o ra ci o cí nio ini ci al, ou
seja, o gás está sem pre aba i xo do com bus-
tí vel con cor ren te, que é o PPF, que é o óleo
di e sel;

– re pas se ime di a to às dis tri bu i do ras da 
re du ção da ta ri fa de trans por te já con ce di da
pela Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to Bo -
lí via–Bra sil S.A., vul go Ga so du to Bo lí-
via–Bra sil, ao car re ga dor, no caso a Pe tro-
bras.

c) com re la ção ao su pri men to úni co:
– im plan ta ção ime di a ta do con cur so

aber to, ul tra pas sa dos os 30 mi lhões de me -
tros cú bi cos/dia no caso do Ga so du to Bo lí-
via-Bra sil, que é o con tra to que a Pe tro bras
teve que ban car para cons truí-lo;

– re du ção nos per cen tu a is das obri ga-
ções mí ni mas de ship-or-pay e take-or-pay,
que são aque les com pro mis sos que, den tro
do con tra to, per cen tu al men te te mos que
con su mir. É im por tan te fle xi bi li zar, di mi nu ir
es ses com pro mis sos;

– uti li za ção dos re cur sos da Cide
(Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co) para re du ção ime di a ta das ta ri-
fas de trans por te;

– re vi são das ta ri fas de trans por te, le-
van do-se em con ta a de pre ci a ção dos in-
ves ti men tos do ga so du to.

d) com re la ção aos as pec tos re gu la tó-
ri os fe de ral e es ta du al:

– os agen tes re gu la do res con si de rem
que as dis tri bu i do ras são, em sua ma i o ria,
em pre sas em for ma ção e ne ces si tam, nes te
mo men to, de me ca nis mos que pos si bi li tem
sua con so li da ção;

– de fi ni ção ur gen te pelo Go ver no Fe-
de ral da re gu la men ta ção re fe ren te à im plan-
ta ção e ope ra ção das tér mi cas;

– re gu la men ta ção da Lei nº 10.336/01
– Cide – (Con tri bu i ção de Inter ven ção no

Do mí nio Eco nô mi co) de for ma a as se gu rar
ao gás na tu ral re cur sos para seu de sen vol-
vi men to;

– re gu la men ta ção da Lei nº 10.438/02
– CDE – (Con ta de De sen vol vi men to Ener-
gé ti co) de for ma a cri ar uma in fra-es tru tu ra
de trans por te de gás na tu ral nas re giões
que ain da não dis põem des se ener gé ti co,
in te ri o ri zar o gás na tu ral e levá-lo para to dos
os Esta dos.

Qu an to aos in cen ti vos tri bu tá ri os:
– ex ten são da não co mu ta ti vi da de do

PIS/COFINS con ce di da ao PPT para to dos
os ou tros seg men tos do mer ca do;

– re du ção das alí quo tas de ICMS con -
for me es ta be le ci do no Con faz (Con vê nio
18);

– re vi são da po lí ti ca de in ci dên cia do
ICMS

Ain da não es tão cla ra men te de fi ni das as ações
que se rão im ple men ta das vi san do ma i or par ti ci pa ção
do gás na tu ral na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra. É ne-
ces sá rio o es ta be le ci men to das me di das a se rem
ado ta das e das me tas a se rem al can ça das para o efe -
ti vo au men to des sa par ti ci pa ção.

Enten do que es sas me di das, se apli ca das em
sua to ta li da de, den tro de um es pa ço po lí ti co e ins ti tu-
ci o nal pos sí vel, tra rão be ne fí ci os a toda a so ci e da de,
que de for ma di re ta ou in di re ta terá uma al ter na ti va
ener gé ti ca re al men te pre sen te no País.

Srª Pre si den te, era o que ti nha a di zer. Agra de ço
a aten ção e o ca ri nho dos Srs. Se na do res. Pen so que
este as sun to é de fun da men tal im por tân cia e a ver da-
de tem que ser res ta be le ci da, para que as pes so as
que co nhe cem o se tor de ener gia pelo que apren dem
nos ban cos es co la res ou pe los li vros en ten dam me -
lhor, por que a re a li da de é mu i to di fe ren te.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Pror ro-

go a ses são por 15 mi nu tos, para que os pró xi mos
ora do res di vi dam o tem po res tan te en tre si.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, por cin co mi nu tos.

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.) – Srª Pre si den te, Se na do ra Iris de Ara ú jo, Srªs e
Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer um aler ta ao Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, an tes que Sua Exce -
lên cia pro mul gue me di da, que já está sen do ob je to de 
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anún cio, re la ti va à for ma de se pro por ci o nar mais em -
pre gos à eco no mia.

No mo men to em que o pró prio Go ver no Lula
anun cia que será im por tan te co or de nar e uni fi car os
es for ços re la ti vos a to dos os pro gra mas so ci a is, bus -
can do uma ma i or ra ci o na li da de, ten do em con ta, in-
clu si ve, que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va lan -
çou uma nova for ma de pro gra ma so ci al por meio do
car tão-ali men ta ção, que cons ti tui um dos me ca nis-
mos den tro do Pro gra ma Fome Zero, e an tes de lan -
çar um novo me ca nis mo de trans fe rên cia de ren da na
for ma do cha ma do Pri me i ro Empre go, que, se gun do
está sen do co gi ta do, sig ni fi ca ria um cré di to fis cal con -
ce di do di re ta men te às em pre sas que con tra ta rem tra -
ba lha do res ga nhan do até dois sa lá ri os mí ni mos, sen -
do o sub sí dio fis cal equi va len te a um sa lá rio mí ni mo – 
em tor no, por tan to, de R$240,00 –, eu gos ta ria de su -
ge rir ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e a seus
Mi nis tros, so bre tu do do Tra ba lho, da Fa zen da, da
Inte gra ção Na ci o nal, do Pla ne ja men to, ao Mi nis tro
Extra or di ná rio do Com ba te à Fome e ao pró prio Mi -
nis tro da Casa Ci vil, José Dir ceu, que fi cou com a res -
pon sa bi li da de de me lhor co or de nar e en tro sar to dos
os pro gra mas, que es tu dem se a me lhor ma ne i ra de
cri ar em pre gos é atra vés de for mas de cré di to fis cal
con ce di do di re ta men te às em pre sas. Por que su gi ro
isso? Por que uma co i sa é pro ver, cri ar um cré di to fis -
cal para me lho rar a re mu ne ra ção dos tra ba lha do res e 
au men tar as opor tu ni da des de em pre go com um cré -
di to fis cal dado di re ta men te aos tra ba lha do res e ou tra
co i sa é cri ar um sub sí dio que vai para as em pre sas,
ao ca pi tal.

Os es tu dos de es pe ci a lis tas a res pe i to do as -
sun to in di cam que o sis te ma de cri a ção de opor tu ni-
da des de em pre go por cré di to fis cal dado di re ta men te
às em pre sas, nor mal men te, aca ba frus tran do a meta
de se cri ar mais em pre gos, por di ver sas ra zões, e
aca ba, na ver da de, con cen tran do a ren da.

Os Esta dos Uni dos, por exem plo, em 1975, cri a-
ram o cré di to fis cal por re mu ne ra ção re ce bi da, que
con sis te em dar um com ple men to de ren da àque le
tra ba lha dor cuja re mu ne ra ção anu al não atin ja
US$32 mil por ano e que te nha uma fa mí lia com mu -
lher e duas cri an ças. O tra ba lha dor re ce be um com -
ple men to para que a sua ren da lhe per mi ta fi car aci -
ma da li nha de po bre za. Isso fez com que a so ci e da de
nor te-ame ri ca na te nha de ci di do re mu ne rar me lhor
aque les que tra ba lham, que es tão no mer ca do de tra -
ba lho, que con se guem um em pre go, mas cuja ren da
não lhes per mi te de i xar de se rem con si de ra dos po-
bres. Mas o cré di to fis cal é pago di re ta men te ao tra ba-
lha dor. Pen sou-se nis so num mo men to em que se

ava li a va ser im por tan te pro ver às em pre sas aqui lo
que nor mal men te era pago à se gu ri da de so ci al.

Ora, aqui está se que ren do fa zer algo se me-
lhan te, só que com o cré di to fis cal sen do pago à em -
pre sa. E que ro aler tar o Pre si den te Lula de que esse
me ca nis mo pode aca bar sen do con cen tra dor de ren -
da e de ri que za e pode, in clu si ve, não le var, como
gos ta ria o Mi nis tro do Tra ba lho, Jac ques Wag ner, o
Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, e toda a equi pe
de Go ver no, a au men tar efe ti va men te o ní vel de em -
pre go.

Se es tu dar mos me lhor o de se nho des te be ne fí-
cio que se quer cri ar, va mos che gar à con clu são de
que jus ta men te de ve re mos ca mi nhar na di re ção de
um pro gra ma de trans fe rên cia de ren da, mas que ca -
mi nhe na di re ção da qui lo que te nho de fen di do e que
o Se na do já apro vou, que é uma ren da bá si ca de ci -
da da nia. Po de mos che gar a isso por eta pas. Cer ta-
men te, será um ca mi nho de ma i or ra ci o na li da de.

Srª Pre si den te, se rei bre ve, por que a ses são já
está ter mi nan do. Mas vol ta rei ao tema na pró xi ma se -
ma na, oca sião em que co men ta rei um es tu do de Guy
Stan ding, da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho,
jus ta men te o res pon sá vel pelo Pro gra ma de Se gu ri-
da de So ci o e co nô mi ca, que es cre veu, re cen te men te,
um ar ti go para a im pren sa da Áfri ca do Sul, cujo go -
ver no es ta va con si de ran do ado tar me ca nis mo de cré -
di to fis cal se me lhan te, pago às em pre sas, em que
aler tou que este não se ria o me lhor ca mi nho.

Então, que ro, cons tru ti va men te, aler tar o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de que me lhor se ria
es tu dar...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Esta va con clu in do o meu pro nun ci a men to, mas ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar-
do Su plicy, acho que sua ge ne ro si da de se apro xi ma à 
do Papa, a quem V. Exª re cor reu para tra zer a paz.
Nin guém tem se pre o cu pa do mais do que V. Exª com
os que não têm nada, com o Pro gra ma de Ren da Mí -
ni ma. Mas eu fi ca ria, an tes, com o após to lo Pa u lo,
que diz que quem não tra ba lha não me re ce ga nhar
para co mer. Esse é o ca mi nho. Aten ta men te, eu es ta-
va ou vin do a ci ta ção dos tra ba lhos que V. Exª aca bou
de ad qui rir e vai es tu dar. Mas, aqui mes mo, um bra si-
le i ro já de i xou isso mu i to cla ro: Rui Bar bo sa. Ele dis se
que o tra ba lho vem an tes da ri que za. É o tra ba lha dor
que faz a ri que za, é ele que deve ser apo i a do, ad mi ra-
do, for ta le ci do. É daí que V. Exª che gou a um sub sí dio
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para as em pre sas. É di re to a ele, mas está mu i to fá cil.
Não va mos bus car so lu ções, está aqui. Dis cu te-se
ago ra o sa lá rio mí ni mo, como o após to lo diz: “Só me -
re ce ga nhar quem tra ba lha”. Esse me re ce ga nhar
para co mer. O sa lá rio mí ni mo está sen do dis cu ti do e é 
uma ver go nha o que se pas sa nes te Bra sil: es ta mos
re tro ce den do. Já ti ve mos um sa lá rio mí ni mo de
US$100. Fal ta de éti ca é não ter mos a co ra gem do lí -
der ba i a no, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que,
nes ta Casa, lu tou con tra um Go ver no do qual S. Exª
fa zia par te! Não con se guiu US$100, mas con se guiu a 
me ta de: fi cou em US$85. E eu pro po nho aqui, em
nome de Deus, em nome do Papa, in vo ca do on tem
por V. Exª: que não seja aque le de fen di do pelo “pa i-
nho”, que se ria o ide al, de US$ 100 dó la res, ou seja,
R$ 335,00; mas tam bém que não seja...

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – La men to, Se na dor, mas te nho
de ser jus ta e di vi dir o tem po com os ou tros ora do res.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se rei bem bre -
ve, Srª Pre si den te. Não de ve mos fi car com a pro pos ta
do PT, de R$240,00, mas com o que man da Deus,
como Sa lo mão dis se: “A ver da de está no meio”. Va -
mos es ta be le cer o sa lá rio en tre R$335,00 e
R$240,00, ou seja, R$287,50! Isso é mu i to pou co,
mu i to ver go nho so, e Anto nio Car los Ma ga lhães já ha -
via con se gui do isso no ano 2000. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta. Nos pró xi mos
dias 24 e 25, vou à ter ra de V.Exª, no Esta do do Pi a uí,
vi si tar Gu a ri bas e Aca uã, para ver o an da men to do
pro gra ma Fome Zero e as for mas de trans fe rên cia de
ren da. Qu e ro ob ser var seus me ca nis mos, seus efe i-
tos e di a lo gar com as fa mí li as be ne fi ciá ri as.

Qu an do pen sa mos numa for ma de ga ran tir ma i-
or ren da e em pre go aos tra ba lha do res e em de fi nir o
va lor do sa lá rio mí ni mo, pre ci sa mos tam bém pen sar
na ques tão re la ti va ao que ocor re rá com o em pre go. É
pre ci so ana li sar as ra zões que le vam as em pre sas a
de ci di rem con tra tar mais ou me nos tra ba lha do res.
Por essa ra zão, Se na dor Mão San ta, é que pre ci sa-
mos pen sar na de fi ni ção não ape nas do sa lá rio mí ni-
mo, mas tam bém de uma ren da que toda e qual quer
pes soa te nha o di re i to de ter, mes mo sem tra ba lhar!

Se na dor Mão San ta, a Cons ti tu i ção bra si le i ra,
que V. Exª co nhe ce mu i to bem, as se gu ra aos que de -
têm o ca pi tal o di re i to de re ce ber seus ren di men tos na 
for ma de ju ros, lu cros e alu guéis, não é ver da de? Pois 
bem, se é as se gu ra do a quem de tém o ca pi tal o di re i-
to de re ce ber ren di men tos do ca pi tal, mes mo sem tra -
ba lhar – a Cons ti tu i ção não os obri ga a tra ba lhar...

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – La men to, Se na dor, mas o tem -
po de V. Exª já se es go tou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Estou con clu in do, Srª Pre si den te. Pre ci so res pon der
à re fle xão tão im por tan te do Se na dor Mão San ta.

Se as se gu ra mos a to dos o di re i to de re ce be rem
ren di men tos na for ma de ju ros, lu cros e alu guéis,
mes mo sem tra ba lhar, por que não as se gu rar a to dos
os bra si le i ros, ri cos e po bres, o di re i to de par ti ci pa rem
da ri que za des ta Na ção por meio de uma ren da bá si-
ca como di re i to à ci da da nia? Srª Pre si den te, isso se -
ria con sis ten te com os en si na men tos de São Pa u lo. O 
que dis se São Pa u lo na Se gun da Epís to la aos Co rín-
ti os? – Se na dor Mão San ta, V. Exª se lem bra per fe i ta-
men te. Dis se São Pa u lo aos Co rín ti os que es tes de-
ve ri am se guir os exem plos dos Ma ce dô ni os e de Je -
sus, que, mes mo sen do tão po de ro so, re sol veu so li-
da ri zar-se e vi ver en tre os mais po bres. Con for me
está es cri to, para que haja jus ti ça, para que haja
igual da de, todo o que ti ver uma sa fra abun dan te não
de ve rá ter de ma is, e todo o que ti ver uma sa fra pe-
que na não de ve rá ter de me nos.

Por tan to, as se gu rar a todo bra si le i ro, a toda bra -
si le i ra uma ren da bá si ca como um di re i to à ci da da nia
é o ca mi nho da jus ti ça, se gun do São Pa u lo!

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no Mal ta, por ces -
são do Se na dor Edi son Lo bão. V. Exª dis põe de cin co
mi nu tos.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. 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, que ro di zer o
quan to es tou sa tis fe i to por ter per ma ne ci do aqui du -
ran te todo esse tem po, ten do o pra zer de ou vir o fi nal
do seu pro nun ci a men to, Se na dor Edu ar do Su plicy.
Fo ram pa la vras que mu i to fa la ram ao meu co ra ção.

O após to lo Pa u lo, in tér pre te da men te de Cris to
e que sa bia mu i to mais do que cada um de nós, foi ci -
ta do pelo Se na dor Su plicy, do alto de suas emo ções.
Se o Se na dor Su plicy ti ves se a mi nha ori gem, a ori -
gem do Pre si den te da Re pú bli ca, tal vez quem es ti-
ves se ou vin do di ria que S. Exª está fa lan do as sim por -
que tem a mes ma ori gem. Mas não é! O Se na dor Su -
plicy é um ho mem que nas ceu em ou tro ber ço. Quem
dera se as pes so as que nas ce ram em ber ço di fe ren-
ci a do como S. Exª ti ves sem o seu sen ti men to pela ca -
u sa dos sim ples e dos po bres! E o País se ria ou tro.
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Pa ra béns, Se na dor Su plicy! Não sei se é per mi-
ti do ba ter pal mas na Casa, mas quem ba teu fui eu. Se 
isso é que brar o de co ro, já o que brei.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mag no Mal ta. Suas pal mas fo ram
mu i to bem-vin das, e agra de ço a sua aten ção.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Apro -
ve i tan do o mo men to em que se anun cia o sa lá rio mí -
ni mo de R$240,00, que ro di zer a Dª Eli a na, nos sa se -
cre tá ria, que tão bem cu i da das mi nhas fi lhas – não
sei se ela está me as sis tin do em casa –, que o seu sa -
lá rio mí ni mo, a par tir de hoje, é de R$ 500,00, não de
R$240,00. Da mes ma for ma, que ro di zer aos obre i ros
que tra ba lham co mi go nas mi nhas ca sas de re cu pe-
ra ção de dro ga dos que, a par tir de hoje, o sa lá rio não
é de R$240,00, mas de R$400,00.

Se o Go ver no não pode fa zer a sua par te, por
que não fa ze mos a nos sa? Não te nho in dús tria nem
nada. Te nho ape nas duas ca sas de re cu pe ra ção de
dro ga dos, meu es cri tó rio e uma moça que tra ba lha na 
mi nha casa. Devo ter 150 dro ga dos nes sas duas ca -
sas. Qu e ro di zer a es sas pes so as que tra ba lham co -
nos co e re ce bem des sa nos sa luta que, a par tir de
hoje, elas re ce be rão R$400,00, e não R$240,00. Nós, 
Se na do res, De pu ta dos, em pre sá ri os, pro fis si o na is li -
be ra is, to dos os que te mos uma ren da um pou co ma i-
or e pes so as tão im por tan tes como do més ti cas em
casa, por que não ele va mos seu sa lá rio para
R$400,00 ou R$500,00?

Ontem foi 1º de abril, dia sig ni fi ca ti vo para mim
por que é o ani ver sá rio de mi nha mãe, D. Dadá. Ela
não está mais en tre nós, pois Deus a ti rou aos 57
anos de ida de; mas a vida dela não foi uma men ti ra,
foi uma ver da de. E faço uma con cla ma ção a to dos os
bra si le i ros que têm um pou co mais: Je sus dis se que
de ve mos an dar uma mi lha se guin te com al guém. Dis -
se tam bém que quem tem duas tú ni cas deve di vi-
di-las com al guém. Se fi car mos ape nas re cla man do
do Go ver no, es pe ran do que ele faça a sua par te sem
que fa ça mos a nos sa... Toda mu dan ça co me ça co mi-
go. É di fí cil es pe rar que a mu dan ça co me ce com os
ou tros.

Con cla mo to dos para, no Dia do Tra ba lho, no dia 
do tra ba lha dor, res pe i tan do a sua con di ção fi nan ce i-
ra, você mes mo mude a ló gi ca do sa lá rio mí ni mo na
sua casa, na sua em pre sa. Quem sabe há uma pes -
soa que aju dou a cri ar seus fi lhos e con ti nua ga nhan-
do R$200, R$240? Au men te você o sa lá rio dela. Co -
lo car R$60, R$80, $100 a mais no sa lá rio de al guém
que nos ser ve e tra ba lha co nos co com fi de li da de e
com de no do não é gas to, mas in ves ti men to. Por tan to,

co mu ni co àque les que tra ba lham co mi go que a par tir
de hoje o sa lá rio será R$500, e não R$240.

Srª Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos ta, des ta tri -
bu na anun cio uma de ci são do Pre si den te des ta Casa, 
Se na dor José Sar ney, de man dar à Itá lia três Se na-
do res para um en con tro com o gru po que ope rou, for -
ma tou, co lo cou no pa pel e pro vi den ci ou a exe cu ção
da Ope ra ção Mãos Lim pas na que le país.

Esta rei, Srª Pre si den te, no meio des se gru po, e
cer ta men te co lhe re mos o im por tan te en ten di men to
que a Itá lia teve quan do en ten deu o seu es ta do de ex -
ce ção – e es ta mos vi ven do um es ta do de ex ce ção
nes te País. Não pre ci sa mos fa zer po e sia com a vida
dos ou tros. Não te mos mais tem po para mu i ta re u-
nião, até por que o cri me or ga ni za do e o nar co trá fi co
não for mam co mis sões de tra ba lho, não fa zem mu i tas
re u niões, não têm sub co mis sões, não tra tam com o
PPA e não têm pro ble ma de or ça men to. Agem com
mu i ta ve lo ci da de, en quan to tra ta mos as co i sas pú bli-
cas com uma mo ro si da de in fer nal.

Hoje, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia des ta Casa, hou ve um de ba te de qua se
três ho ras, em que se dis cu tiu um pro je to de lei de au -
to ria do Pre si den te des ta Casa que muda a ló gi ca das 
pe nas para aque les que co me tem cri me con tra au to-
ri da des pú bli cas. É um gran de avan ço. Está de pa ra-
béns o Pre si den te. Avan ça re mos quan do es sas pe-
nas en du re ce rem para todo e qual quer ci da dão que,
de for ma acin to sa, se le van ta con tra a vida de qual -
quer ho mem ou mu lher, in de pen den te men te de ser
ho mem pú bli co ou não. O es ta do é de ex ce ção, e te -
mos de re co lher a ex pe riên cia de quem o ba niu.

Esti ve, há dois anos e meio, num con gres so de
or ga ni za ções cri mi no sas, em Pa ler mo, na Itá lia, no
ber ço do cri me, pro mo vi do pela ONU, que fez ques -
tão do lo cal por ser onde má fia si ci li a na foi de be la da.
A par tir des se mo men to, im ple men ta ram um pro gra-
ma cul tu ral para subs ti tu ir a pre sen ça da má fia nas
pra ças e nas ruas. Su gi ro que o Mi nis tro da Cul tu ra
nos acom pa nhe nes sa mis são, para ver como foi fe i ta
essa subs ti tu i ção, para dar à so ci e da de, no va men te,
o pra zer de vol tar às pra ças e às ruas. 

Srª Pre si den te, cin co mi nu tos é mu i to pou co
tem po. Aliás, foi o Lo bão que me deu ape nas cin co
mi nu tos. Que pre sen te! S. Exª es tar de ven do-me pelo
me nos 35 mi nu tos.

Qu an do vejo o Go ver no – pre ci so res pe i tá-lo,
por que co me çou há três me ses – tor nan do pú bli cas
suas pro pos tas para a se gu ran ça pú bli ca, ima gi no
com que des ca so a po pu la ção é tra ta da.
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Há três anos, na CPI do Nar co trá fi co, com o De -
pu ta do Mo ro ni Tor gan – esse sím bo lo de re sis tên cia
ao cri me, esse pa drão mo ral que o Bra sil tem –, tive o
pri vi lé gio de es cre ver pro vi dên cia su ge ri da a ou tros
po de res. Esse do cu men to foi para a mão do Pre si-
den te da Re pú bli ca, Se na dor Hé lio Cos ta, para to dos
os tri bu na is, para esta Casa e para a re si dên cia do
Pre si den te da Câ ma ra Fe de ral. Pa re ce que o do cu-
men to foi es cri to on tem, por que re fle te o pro ble ma vi -
gen te hoje.

Veja o que pro pu se mos para o Bra sil há três
anos:

1 Ampli a ção da do ta ção or ça men tá ria des ti na-
da ao Pro gra ma de Pro te ção a Tes te mu nhas e Ví ti-
mas;

Nin guém mais será en co ra ja do a fa zer qual quer
tipo de de nún cia e co la bo rar sem que esse pro gra ma
re al men te dê cer to.

1) Cri a ção ime di a ta de pre sí di os fe de-
ra is:

Pa re ce que esse as sun to foi fa la do on -
tem.

2) Alte ra ção na le gis la ção es pe cí fi ca
para que os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
pos sam, mo ti va da men te, ex pe dir man da do
de bus ca e apre en são e, tam bém mo ti va da-
men te, de ter mi nar a que bra de si gi lo ban cá-
rio, fis cal e te le fô ni co de pes so as in ves ti ga-
das;

3) Au men tar o nú me ro de car gos de
pro cu ra do res da Re pú bli ca para pelo me nos
1.500, ob ten do a pa ri da de com a Ma gis tra-
tu ra Fe de ral;

4) Cri a ção da Cor re ge do ria Na ci o nal
de Po lí cia no âm bi to fe de ral, e de Cor re ge-
do ri as Esta du a is de Po lí cia;

(A Srª Pre si den te Iris de Ara ú jo faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Já
en cer ra rei, Srª Pre si den te. Estou len do os tó pi cos e
não os es tou co men tan do:

5) Ampli ar o nú me ro de Téc ni cos Pro-
ces su a is para três mil – dois para cada
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, MPF,
no caso de am pli a ção de nú me ro de car gos,
para re for çar o MP com uma es tru tu ra téc ni-
ca de apo io;

6) A Se nad, Se cre ta ria Na ci o nal Anti-
dro gas, co or de na rá a pre ven ção e a re cu pe-
ra ção de vi ci a dos. O com ba te ao trá fi co de

dro gas far-se-á, ex clu si va men te, pela Po lí-
cia Fe de ral, com o Ser vi ço de Inte li gên cia
da Re ce i ta Fe de ral e o Co a fi, quan do ne-
ces sá rio, e sem pre com o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral;

7) Cri a ção do Cen tro Na ci o nal de
Infor ma ções So bre o Nar co trá fi co (CNISN),
su bor di na do ao Di re tor-Ge ral da Po lí cia Fe -
de ral;

8) Cri a ção ime di a ta do Co man do de
Con tro le ao Nar co trá fi co nas Fron te i ras;

9)  No Orça men to Ge ral da União, cu i-
dar de es pe ci fi car, no item de di ca do à Po lí-
cia Fe de ral, ver ba pró pria para a exe cu ção
do Pla no Bi e nal de Re pres são às Dro gas;

10)  Cri ar o Co man do de Re pres são
às Dro gas das Po lí ci as Ro do viá ri as Fe de ral
e Esta du a is;

11)  Cri a ção da Car re i ra de Apo io Po li-
ci al.

A SRA. PRESIDENTE (Iris Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – La men to, Se na dor. Mas o tem -
po de V. Exª já se es go tou há mais de cin co mi nu tos.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Eu já
es tou en cer ran do. Ain da fal tam sete itens.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mag no
Mal ta, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Gos ta ria de co -
la bo rar com a mi nha ex pe riên cia. V. Exª já ci tou doze
itens?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sim.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Co lo que como

pri me i ro item, Se na dor: me lho rar o sa lá rio da Po lí cia
Mi li tar, do sol da di nho, dan do a ele e a toda a sua fa mí-
lia um mí ni mo de dig ni da de, uma casa. Deve-se con -
vo car a for ça do sol da do, que é a sua mu lher, para
que ela te nha uma ren da fa mi li ar, pro pi ci an do-lhe, pe -
las Se cre ta ri as de Tra ba lho, cur so pro fis si o na li zan te
e um pe que no ca pi tal, a fim de que ela dis po nha de
uma pe que na em pre sa, vi san do au men tar a ren da fa -
mi li ar. Insi ra essa su ges tão como pri me i ro item da lis -
ta de vin te pon tos: me lho ria sa la ri al da fa mí lia do po li-
ci al.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – São
25 itens. Sua su ges tão, em que cre io, será o 26º item. 

Ape nas es tou len do os tó pi cos, Srª Pre si den te.
Te nha um pou qui nho de pa ciên cia co mi go, para que
pos sa en cer rar meu pro nun ci a men to.
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13) Pro i bi ção, ex pres sa em lei, da atu -
a ção de ser vi do res de go ver nos es tran ge i-
ros no Bra sil em ope ra ções po li ci a is de re-
cru ta men to de in for man tes pa gos pe los go-
ver nos es tran ge i ros, ca rac te ri zan do como
cri me gra ve essa prá ti ca. Por exem plo, os
agen tes do DEA po de ri am atu ar por con vê-
nio no Bra sil so men te no to can te às in for-
ma ções;

14) Cri ar na Po lí cia Fe de ral o gru po de 
fis ca li za ção de pis tas clan des ti nas;

15) Cri ar lei re pri min do du ra men te a
cons tru ção, a ma nu ten ção e o uso de pis tas
clan des ti nas, com pe nas se ve ras aos pro pri-
e tá ri os das ter ras que não co mu ni quem sua
exis tên cia;

16) Cri a ção, por lei, do Pla no Na ci o nal
de Mo der ni za ção da Po lí cia Fe de ral;

17) Per mi tir, em ca sos de emer gên cia
em ação de in ves ti ga ção so bre nar co trá fi co,
que seja pos sí vel o de le ga do res pon sá vel
de ter mi nar a bus ca e apre en são, des de que 
fi que com pro va da a pre mên cia da ação e a
im pos si bi li da de de con ta to ime di a to com o
juiz.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – La men to, Se na dor, mas há ou -
tros ins cri tos.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Estou
sa ben do dis so, Srª Pre si den te. Con tu do, não há como
não con clu ir o ra ci o cí nio. Caso con trá rio, o bra si le i ro
que es ti ver as sis tin do à ses são não en ten de rá nada.
Sei que V. Exª terá um pou qui nho de pa ciên cia. Con ti-
nuo a le i tu ra:

18) Apre sen ta ção pri o ri tá ria e ina diá-
vel de um pro je to de lei, tri pli can do os qua -
dros da Po lí cia Fe de ral de sete mil para vin -
te e um mil. 

Srª Pre si den te, V. Exª sa bia que só há sete mil
po li ci a is fe de ra is no Bra sil, en quan to na Argen ti na há
45 mil? Sa bia que há sete mil ma ri nhe i ros em Bra sí-
lia, onde não há mar? O povo pre ci sa sa ber que está
tudo er ra do.

22 – Alte rar o art. 16 da Lei nº 9.613, de 3 de
mar ço de 1998, que dis põe so bre os cri mes de la va-
gem de di nhe i ro, para nele in clu ir a par ti ci pa ção de
mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, a ser in di ca do
pelo pró prio Mi nis té rio, no Con se lho de Con tro le de
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF.

23 – Com pa ti bi li zar o ins ti tu to da fi an ça e da
san ção de mul ta com a ca pa ci da de eco nô mi ca do in -
ves ti ga do.

24 – Cri ar para as ope ra do ras de te le fo nia fixa e
mó vel obri ga ção de man ter em ar qui vo to das as li ga-
ções fe i tas e re ce bi das pe los as si nan tes em um pe -
río do de 10 anos.

25 – Que seja man ti da a For ça Ta re fa com pos ta
de pro cu ra do res.

Aqui ci ta mos os no mes dos Pro cu ra do res que
par ti ci pa ram, co nos co, do es pe ci al caso Ma ra nhão e
São Pa u lo, por que a Jus ti ça sol tou o ex-De pu ta do
José Ge rar do, do Ma ra nhão – o Se na dor Sar ney, sua
fa mí lia e a Se na do ra Ro se a na Sar ney de vem ago ra
ter se gu ran ça re for ça da. Não sei que ar gu men to eles
uti li za ram para sol tar o José Ge rar do. Mas ele já está
sol to. Ve jam o es ta do de ex ce ção que es ta mos vi ven-
do! O Ca í ca tam bém está sol to.

Pre ci sa mos to mar pro vi dên ci as ur gen tes com
re la ção a es ses acon te ci men tos no País.

Encer ro pro me ten do vol tar a esta tri bu na, por -
que apre sen ta mos pro je tos que, se pra ti ca dos, le va ri-
am esta si tu a ção a um es tá gio di fe ren ci a do. Tam bém
devo di zer aos Mi nis tros do Go ver no Lula – a qua se
to dos, ex ce to três – que o man da to do Pre si den te da
Re pú bli ca só dura qua tro anos – só res tam três anos
e oito me ses de man da to –, e que S. Exªs de i xem de
tan ta va i da de. Os che fes de ga bi ne tes são mu i to va i-
do sos. Eles não dão re tor no a nin guém. Eles não fa -
lam com nin guém. É pre ci so en ten der que eles não
fo ram ele i tos nem para ser reis, nem para fi car eter na-
men te no po der. Isso é pas sa ge i ro, é fu gaz, é uma
opor tu ni da de que o povo nos dá de ser vi-lo. Não é
para o su je i to tor nar-se Mi nis tro tão va i do so que não
pos sa re tor nar uma li ga ção por que tem mu i to ser vi ço.
Nós tam bém te mos; não so mos de sem pre ga dos.

Pre si den te Lula, es ta mos do seu lado e que re-
mos aju dá-lo. Mas pres te aten ção nos seus Lí de res,
pres te aten ção nos seus Mi nis tros, por que a va i da de
é a pior do en ça que um ho mem pode ter.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGNO MALTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROVIDÊNCIAS SUGERIDAS
A OUTROS PODERES

1. Ampli a ção da do ta ção or ça men tá ria des ti na-
da ao Pro gra ma de Pro te ção às Tes te mu nhas e Ví ti-
mas, que está cor ren do o ris co de fi car de sa cre di ta-
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do, e já cons ti tui fa tor de des con fi an ça dos pro te gi-
dos, pois as ver bas e a quan ti da de de fun ci o ná ri os
des ti na dos atu al men te para esse ser vi ço são in sig ni-
fi can tes. Nes se rumo, ain da, am pli ar o li mi te de dois
anos e cri ar uma es tru tu ra mí ni ma es ta tal fe de ral para 
co or de nar o tra ba lho das ONGs que par ti ci pem do
Pro gra ma, tra tan do as tes te mu nhas e vi ti mas como
ci da dãos e não pe din tes;

2. Cri a ção ime di a ta de pre sí di os fe de ra is de pe -
que no por te. Cri ar cri té ri os re gi dos nas pro pos tas que 
vi sam a pri va ti za ção do sis te ma pe ni ten ciá rio e me -
lho ria na Lei de Exe cu ções Pe na is, hu ma ni zan do os
pre sí di os para que de fato re cu pe rem os cri mi no sos,
o que di mi nu i rá a re in ci dên cia;

3. Alte ra ção na le gis la ção es pe cí fi ca para que
os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co pos sam, mo ti va da-
men te, ex pe dir man da do de bus ca e apre en são e,
tam bém mo ti va da men te, de ter mi nar a que bra do si gi-
lo ban cá rio; fis cal e· te le fô ni co de pes so as in ves ti ga-
das, am pli an do a ce le ri da de das in ves ti ga ções; o con -
tro le ju ris di ci o nal das di li gên ci as mi nis te ri a is de ve rá
ser re a li za do a pos te ri o ri, a fim de as se gu rar di re i tos
fun da men ta is e apre sen tar as co i sas apre en di das ao
juiz, que de ci di rá so bre sua des ti na ção;

4. Au men tar o nú me ro de car gos de Pro cu ra do-
res da Re pú bli ca, para, pe los me nos, 1.500, ob ten do
a pa ri da de com a Ma gis tra tu ra Fe de ral; bem as sim os
de Pro cu ra dor Re gi o nal e sub pro cu ra dor-ge ral da
Re pú bli ca;

5. Cri a ção da Cor re ge do ria Na ci o nal de Po lí cia,
no Âmbi to Fe de ral, e das Cor re ge do ri as Esta du a is de 
Po lí cia, no es ta du al, com es ta tu to de ór gãos in de pen-
den tes da Po lí cia,. O nome do Cor re ge dor de ve ria ser
es co lhi do numa lis ta trí pli ce vo ta da pe los mem bros
da Cor re ge do ria. O ser vi dor de cor re ge do ria fa ria
con cur so em se pa ra do e cur so es pe cí fi co so bre essa
ma té ria de fis ca li za ção do ser vi ço po li ci al, pas san do
a in te gra li da de do tem po de ser vi ço pú bli co nes sa
fun ção, ve da da sua dis tri bu i ção para o ser vi ço po li ci al
co mum. Essas cor re ge do ri as te ri am au to no mia es ta-
du al e fe de ral, in de pen den tes en tre si, sen do que o
re sul ta do dos tra ba lhos se ria re pas sa do aos go ver na-
do res, ao mi nis tro da Jus ti ça e ao Mi nis té rio Pú bli co
Des ta for ma, se ria cri a da uma car re i ra es pe cí fi ca
para a Cor re ge do ria tal como exis te nos EUA, onde é
de no mi na da in ter nal Affa irs (Assun tos Inter nos) e
po li ci al ali lo ta do tra ba lha nes ta car re i ra por toda a
sua vida fun ci o nal

6. Ampli ar o nú me ro de Téc ni cos Pro ces su a is
para 3.000, dois para um cada mem bro do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral – MPF, am pli a ção de nú me ro de car -

gos, para re for çar o MP com uma es tru tu ra téc ni ca de
apo io;

7. A SENAD Co or de na rá a pre ven ção e vi ci a-
dos. O com ba te ao trá fi co de dro gas faz-se, ex clu si va-
men te, pela Po li cia Fe de ral na es fe ra ex tra ju di ci al;
com o Ser vi ço Inte li gên cia da Re ce i ta Fe de ral e o
COAFI, quan do ne ces sá rio, e sem pre com o Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral.

8. Cri a ção do Cen tro Na ci o nal de Infor ma ções
so bre o Nar co trá fi co (CNISN). Su bor di na do ao Di re-
tor-Ge ral do D.P.F., que Cen tra li zam to das as in for ma-
ções so bre o nar co trá fi co. Arti cu la do com o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, ela bo ra ria o Pla no Bi e nal de Re pres-
são ás Dro gas, que o Mi nis té rio da Jus ti ça tem por
mis são im ple men tar. O CNISN e o Se tor Espe ci a li za-
do do Nar co trá fi co do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral es ti-
mu la ri am e acom pa nha ri am, a for ma ção de equi pes
de Re pres são ao Nar co trá fi co, ob je ti vi da de des man-
te la men to e con de na ção ju di ci al das qua dri lhas de
nar co tra fi can tes e dos que se de di cam ao co mér cio
cri mi no so de dro gas es tu pe fa ci en tes:

9. Cri a ção ime di a ta do COMANDO DE
CONTROLE AO NARCOTRÁFICO NAS FRONTEIRAS.
Sua com po si ção se ria de Po li ci a is Fe de ra is, de Po li ci-
a is Ro do viá ri os Fe de ral e mem bros da Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro náu ti ca
e Mi nis té rio Pú bli co, após ,.~ pu bli ca ção de cur sos e
ca pa ci ta ção a es ses ser vi do res, mi nis tra dos pela
Aca de mia Na ci o nal de Po lí cia. Esses ser vi do res cu i-
da ri am da re pres são a dro gas ex clu si va men te nas
fron te i ras, por tos e ae ro por tos, e se ri am for ma do pe -
ri o di ca men te, con for me a ne ces si da de, com su bor di-
na ção ao DIRETOR GERAL da Po lí cia Fe de ral. O
Exér ci to e as de ma is For ças Arma das po dem atu ar
na de fe sa das fron te i ras, no pa tru lha men to das mes -
mas e dan do apo io lo gís ti co à Po li cia .Fe de ral e à Po -
li cia Ro do viá ria Fe de ral, sem pre su bor di nan do es tes
apo i os ao co man do da Po li cia Fe de ral (ex.: se um ofi -
ci al de co man do ope rar numa ope ra ção na fron te i ra
com a Po lí cia Fe de ral, fi ca rá su bor di na do ac De le ga-
do res pon sá vel);

10. No Orça men to Ge ral da União, cu i dar de es -
pe ci fi car, no item de di ca do à Po lí cia Fe de ral, ver ba
pró pria para a exe cu ção do Pla no Bi e nal de Re pres-
são às Dro gas, pois os re cur sos hoje des ti na dos a tal
fim são ir ri só ri os;

11. Cri ar o COMANDO DE REPRESSÃO ÀS
DROGAS DAS POLÍCIAS RODOVIÁRIAS FEDERAL 
e ESTADUAIS. Esses Po li ci a is se ri am tre i na dos na
Aca de mia Na ci o nal de Po lí cia, es pe ci fi ca men te para
a re pres são às dro gas nas es tra das fe de ra is e es ta-
du a is e não po de ri am ser uti li za dos nas ro ti nas co-
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muns das fis ca li za ções das es tra das. Esses ser vi do-
res fa ri am jus a uma gra ti fi ca ção es pe cí fi ca para isso;

12. Cri a ção da Car re i ra de Apo io Po li ci al, com-
pos ta de ser vi do res ad mi nis tra ti vos, mais sim ples de.
for mar e me nos one ro sos para as fun ções in ter nas
ad mi nis tra ti vas da Po lí cia Fe de ral, mas com es pe ci a li-
za ção em ser vi ço pró prio da po lí cia, já que iri am ma-
nu se ar do cu men tos si gi lo sos e cor re ri am ris cos de
vida tam bém, até por es ta rem tra ba lhan do e um ins ti-
tu i ção po li ci al. Apro ve i tar os atu a is ser vi do res que tra-
ba lham no apo io ad mi nis tra ti vo co lo can do-os nes ta
car re i ra, com tre i na men to es pe cí fi co po li ci al (ma nu se-
io de do cu men tos si gi lo sos, etc) e fa zen do um con cur-
so es pe cí fi co am pli an do o nú me ro dos mes mos, me-
lho ran do igual men te a re mu ne ra ção, de for ma a con-
tri bu ir para a di mi nu i ção das oca siões de cor rup ção.
Da mes ma for ma, con si de ran do que boa par te dos
ren di men tos dos po li ci a is fe de ra is tem como fun da-
men to li mi na res, re gu la ri za ção da si tu a ção, para ter-
mi nar a in se gu ran ça ju rí di ca so bre os ren di men tos;

13. Pro i bi ção, ex pres sa em lei, da atu a ção de
ser vi do res de go ver nos es tran ge i ros no Bra sil, em
ope ra ções po li ci a is e de re cru ta men to de in for man tes
pa gos pe los go ver nos es tran ge i ros, ca rac te ri zan do
como cri me gra ve essa prá ti ca. Por exem plo, os agen -
tes do DEA po de ri am atu ar, por con vê nio, no Bra sil,
so men te no to can te às in for ma ções (exa me de pa pel
e não in ves ti ga ção efe ti va) e sem pre sob o con tro le rí -
gi do da Po lí cia Fe de ral. O pa ga men to de in for man tes
se ria sem pre fe i to pela Po lí cia Fe de ral e nun ca di re ta-
men te pe los ór gãos do go ver no es tran ge i ro. A co o pe-
ra ção po li ci al en tre pa í ses da Amé ri ca do Sul me re ce-
rá tra ta men to pró prio, a exem plo do acor do de Schen -
gen, vi gen te en tre os pa í ses da União Eu ro péia.

14. Cri ar na Po lí cia Fe de ral o Gru po de Fis ca li-
za ção de Pis tas Clan des ti nas que atu a ria em con jun-
to com o Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca e man ten do tam -
bém no DAC o con tro le so bre a avi a ção co mer ci al e
tam bém o con tro le pú bli co, atra vés da Infra e ro, so bre
a ma i o ria dos ae ro por tos.

15. Cri ar lei re pri min do du ra men te a cons tru ção,
ma nu ten ção e uso de pis tas clan des ti nas, com pe nas
se ve ras aos pro pri e tá ri os das ter ras que não co mu ni-
ca rem sua exis tên cia. Ampli ar as san ções, in clu si ve
per da das ter ras para efe i to de re for ma agrá ria (com a 
per da da pro pri e da de ou pa ga men to em tí tu los da dí -
vi da agrá ria em 30 anos).

16. A cri a ção, por lei, do Pla no Na ci o nal de Mo -
der ni za ção da Po lí cia Fe de ral. Esse pla no se ria o pla -
ne ja men to da es tru tu ra da Po lí cia Fe de ral para os
pró xi mos dez anos, es ti pu lan do a obri ga to ri e da de pe -
rió di ca para a exe cu ção dos con cur sos pú bli cos (em

ge ral dois por ano para su prir a de fa sa gem atu al, prin -
ci pal men te ten do em con ta que a Po lí cia Fe de ral che -
gou a fi car dez anos – de 1984 a 1994 – sem re a li zar
con cur sos pú bli cos).

17. Per mi tir, em ca sos de emer gên cia em ação
de in ves ti ga ção so bre nar co trá fi co, que seja pos sí vel
o De le ga do res pon sá vel de ter mi nar a bus ca e apre -
en são, des de que fi que com pro va da a pre mên cia da
ação e a im pos si bi li da de de con ta to ime di a to com um
juiz. Tal ato se ria co mu ni ca do à au to ri da de ju di ciá ria
em 24 ho ras.

18. Apre sen ta ção pri o ri tá ria e ina diá vel de um
pro je to de lei tri pli can do os qua dros da Po lí cia Fe de-
ral, pois o nú me ro de po li ci a is en vol vi dos no com ba te
ao nar co trá fi co é ir ri só rio (me nos de 20% de todo o
efe ti vo, ou seja no má xi mo 1.400 dos cer ca de 7.000
do efe ti vo ope ra ci o nal). A mé dia mun di al (nos pa í ses
de sen vol vi dos) é de 1 po li ci al para 1.000 ha bi tan tes).
Em São Pa u lo (a ma i or par te dos cri mes con tra o
INSS – Se gu ri da de), des ca mi nho e con tra ban do ten -
dem a pres cre ver, dado que cada De le ga do tem mais
de 1.000 in qué ri tos cada um, ha ven do cer ca de 10
tes te mu nhas por in qué ri to em mé dia, fi can do evi den-
te que so men te a oi ti va de 10.000 tes te mu nhas le va-
ria cer ca de 10.000 ho ras, ou seja, anos de tra ba lhos.
Da mes ma for ma, au men tar o nú me ro de pe ri tos da
PF, in cre men tan do as áre as de es pe ci a li za ção, bem
como equi par os la bo ra tó ri os exis ten tes, em face da
im por tân cia da pe rí cia téc ni ca na in ves ti ga ção po li ci al
mo der na. Por exem plo, no Rio de Ja ne i ro, os com pu-
ta do res uti li za dos pe los pe ri tos são to dos pró pri os,
isto é, par ti cu la res, sen do que até bem pou co tem po a 
PF só ti nha ca pa ci da de de tes tar dois ti pos de dro ga:
co ca í na e ma co nha.

19. Re ci cla gem anu al dos po li ci a is que atu am
na área de re pres são às dro gas; cur sos e tre i na men-
tos ope ra ci o na is en se ja do res de acrés ci mo na re tri-
bu i ção sa la ri al, sem a pos si bi li da de de de mis são por
mo ti vos sub je ti vos como in su fi ciên cia ope ra ci o nal ou
ou tras ca u sas ar bi trá ri as, que pre ju di cam a se gu ran-
ça ju rí di ca do agen te pú bli co.

20. Estu dos para a ex tin ção ou ate nu a ção do
ins ti tu to da pres cri ção re tro a ti va, por exem plo, que a
pres cri ção re tro a ti va seja ape nas da pre ten são exe cu-
tó ria e não pu ni ti va, in clu in do-se, ain da, no art. 117 do
CPP novo in ci so para es ta be le cer que o acór dão con-
de na tó rio ou con fir ma tó rio de con de na ção tam bém
seja con si de ra do ca u sa in ter rup ti va de pres cri ção.

21. Pos si bi li tar o aces so do MPF aos ban cos de
da dos das em pre sas aé re as, ao Sis te ma AMADEUS
de re ser vas de vôos, aos ban cos de da dos do Pro da-
sen, ao SIAFI etc. Jus ti fi ca ti va: o ob je ti vo é efe tu ar
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con tro le pre ven ti vo e re pres si vo de vi a gens, da fre-
qüên cia e das ro tas uti li za das. Atu al men te, in for ma-
ções pre ci o sas so bre a mo vi men ta ção de bra si le i ros e 
de es tran ge i ros de/para o ex te ri or são ob ti das com
em pre sas aé re as que pos su em pro gra mas de mi lha-
gem. Esses da dos são fun da men ta is para as in ves ti-
ga ções de con tra ban do, trá fi co e la va gem de di nhe i ro.

22. Alte rar o ar ti go 16 da Lei nº 9.613, de
3-3-1998, que dis põe so bre os cri mes de la va gem de
di nhe i ro, para nele in clu ir a par ti ci pa ção de mem bro
do MPF, a ser in di ca do pelo pró prio MPF, no Con se lho
de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF. Jus ti fi-
ca ti va: no de cor rer das ati vi da des são de tec ta das
con du tas que ne ces si tam de ime di a ta ado ção de me -
di das ju di ci a is a car go do MPF. Ade ma is, toda in ves ti-
ga ção de de li tos des ti na-se ao MP, úni co ti tu lar da
ação pe nal pú bli ca, sen do ne ces sá rio que, para a re -
pres são e a pre ven ção de de li tos, o ór gão do MPF te -
nha co nhe ci men to ab ini tio da con du ta, da le são, do
dano, das cir cuns tân ci as e dos me i os em pre ga dos
para a sua prá ti ca. Impen de no tar que, no pro ces so
dos cri mes pre vis tos na Lei nº 9.613/98, a par ti ci pa-
ção do MPF é de fun da men tal im por tân cia para a
con se cu ção de seus ob je ti vos (Cap. II, ar ti gos 2º e
6º), não sen do com pre en sí vel que não par ti ci pe do
Con se lho des ti na do jus ta men te a dis ci pli nar e a iden -
ti fi car as ocor rên ci as sus pe i tas de ati vi da des ilí ci tas,
que a se guir lhe se rão sub me ti das à apre ci a ção.

23. Com pa ti bi li zar o ins ti tu to da fi an ça e da
san ção de mul ta com a ca pa ci da de eco nô mi ca do
in ves ti ga do.

24. Cri ar para as ope ra do ras de te le fo nia fixa e
mó vel obri ga ção de man ter em ar qui vo to das as li ga-
ções fe i tas e re ce bi das pe los seus as si nan tes em um
pe río do de 10 (dez) anos, a fim de pos si bi li tar a pro -
du ção de ex tra to de re ver são. Tal me di da visa pos si bi-
li tar o cru za men to de te le fo ne mas fe i tos en tre in ves ti-
ga dos, iden ti fi can do os seus in ter lo cu to res.

25. Que seja man ti da a For ça Ta re fa com pos ta
dos Pro cu ra do res Re gi o na is, Dr. José Ro ber to Fi gue i-
re do San to ro, e Ra quel Eli sa Fer re i ra Dod ge, e o Pro -
cu ra dor da Re pú bli ca, Dr. Mar ce lo Antô nio Ce a rá Ser -
ra Azul para os as sun tos per ti nen tes ao caso Hil de-
bran do e des do bra men tos no Ma ra nhão e São Pa u lo,
sem pre ju í zo do tra ba lho nor mal des ses Pro cu ra do-
res.

A SRA. PRESIDENTE (Íris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Aze re do, por
cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. 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, mi nha pa la vra

é ape nas para re gis trar a pre o cu pa ção com a cres-
cen te vi o lên cia.

Mi nas Ge ra is é um Esta do ain da, fe liz men te,
com ín di ces de vi o lên cia me lho res que ou tros Esta-
dos bra si le i ros, como o Espí ri to San to, Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo. Entre tan to, essa não pode ser uma mo ti-
va ção para aco mo da ção. Pelo con trá rio, Mi nas Ge ra is
tem en fren ta do uma cres cen te vi o lên cia. Nos úl ti mos
dias, ocor reu, em Belo Ho ri zon te, um cri me da ma i or
co mo ção, quan do um em pre sá rio foi as sas si na do en -
quan to aguar da va em seu car ro a sua mu lher. Esses
acon te ci men tos têm se re pe ti do, têm au men ta do.

Não te nho dú vi da de que os ca mi nhos são vá ri-
os; não há um só ca mi nho. Tam bém sa be mos que é
mu i to di fí cil en fren tar essa ques tão.

Ama nhã te re mos a pre sen ça do Mi nis tro da Jus -
ti ça nes te ple ná rio, e o Se na do tem de es tar pre sen te
na luta por me lho res con di ções.

Há ques tões que são es tru tu ra is, to dos sa be-
mos. São aque las li ga das às de si gual da des, ao me -
nor in fra tor, ao me nor aban do na do e à edu ca ção, que
é o pon to ini ci al para qual quer com ba te à vi o lên cia, e
a Igre ja, cujo pa pel edu ca ti vo sem pre foi im por tan te.
E esse pa pel deve ser man ti do, res ga ta do, por que
essa ins ti tu i ção tam bém en si na re gras de con vi vên-
cia em so ci e da de.

Por ou tro lado, há ques tões re la ti vas ao po li ci a-
men to: ar ma men tos, ve í cu los, pa ga men tos, nú me ro
de sol da dos. Pre ci sa mos de po li ci a men to os ten si vo.
Tam bém a in te gra ção da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia Mi li-
tar é fun da men tal. Em Mi nas Ge ra is, o Go ver na dor
Aé cio Ne ves está lan çan do um pro gra ma cujo ob je ti-
vo, se não é de uni fi ca ção, é de tra ba lho in te gra do das 
duas Po lí ci as.

Che ga mos ao ter ce i ro pon to: a im pu ni da de. Pre -
ci sa mos ter os de ten tos re al men te pre sos. Eles não
po dem fu gir, como fa zem hoje, es pe ci al men te os li ga-
dos a gran des gru pos, a má fi as. Não po de mos de i xar
que isso con ti nue a ocor rer.

Meu pro nun ci a men to, hoje, é um re gis tro de
quem sabe, com a ex pe riên cia de ex-Go ver na dor de
Esta do, a im por tân cia des te as sun to. Fe liz men te, no
meu pe río do de qua tro anos de Go ver no, não hou ve
ne nhu ma re be lião em pe ni ten ciá ri as. Mas isso mu dou
mu i to. Em Mi nas Ge ra is, atu al men te, há re be liões
qua se que se ma na is. Esse qua dro pre ci sa ter a aten -
ção do Se na do Fe de ral.

Nes se con tex to am plo da edu ca ção, do po li ci a-
men to, das pri sões, che ga de o Go ver no Fe de ral fi car
pro me ten do no vas pe ni ten ciá ri as. Em 1995, o en tão
Mi nis tro da Jus ti ça Nel son Jo bim lan çou um pro je to
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de pe ni ten ciá ri as. Para Mi nas Ge ra is, eram cin co pri -
sões. Ne nhu ma de las está pron ta ain da. Não é pos sí-
vel que a bu ro cra cia con ti nue a im pe dir que re cur sos
se jam li be ra dos. Exem plo cla ro des sa si tu a ção são as 
cin co pe ni ten ciá ri as pro me ti das, mas, ten do pas sa do
o meu Go ver no e o se guin te, ain da há fal ta de va gas
em pe ni ten ciá ri as, onde ocor re a eter na su per lo ta-
ção, o eter no pro ble ma dos maus-tra tos e mor tes de
pre sos.

Nes se pon to, lem bro os di re i tos hu ma nos, que
não po dem ser es que ci dos. Não con cor do com aque -
les que pen sam que se tem de de i xar de lado os di re i-
tos hu ma nos. Te mos de es ta be le cer uma con vi vên cia
de po li ci a is, quan to à bus ca e pri são de ban di dos, de
cri mi no sos, e o res pe i to à vida hu ma na. O prin ci pal
ob je ti vo da ca de ia é re cu pe rar. Sa be mos que al guns
cri mi no sos são ir re cu pe rá ve is e seu afas ta men to
deve ser de fi ni ti vo. E é esse o pon to que deve ser dis -
cu ti do aqui.

Adi ci o no mais um pon to: o por te de ar mas. Há
da dos que mos tram que 80% a 85% dos cri mes são
pra ti ca dos com ar mas de re gis tro e pro du ção na ci o-
na is, ao con trá rio do que se pen sa, de que são uti li za-
das ar mas con tra ban de a das, de fora do País. Não é
as sim. Mais de 80% dos cri mes são co me ti dos com
ar mas bra si le i ras.

Não po de mos con ti nu ar com a li be ra li da de do
co mér cio de ar mas no País. Sei que essa ques tão é
po lê mi ca, que exis tem lob bi es for tes da in dús tria de
ar ma men tos con tra pro je tos que já exis tem aos mon -
tes no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos,
mas não va mos de sis tir.

O por te de ar mas pre ci sa ser re dis cu ti do e re di-
re ci o na do. Não digo que pre ci sa mos pro i bir, mas de -
ve mos che gar a uma res tri ção mu i to sé ria, para que
só pos sa ter por te de arma quem sa i ba usá-la. Não é
pos sí vel que con ti nue como hoje, quan do a arma aca -
ba sen do ob je to de ata que de cri mi no sos que rou bam
a arma dos in ca u tos, da que les que, ao usá-la, se
atra pa lham e per dem a arma para o ban di do.

Srª Pre si den te, tra go essa pa la vra de in con for-
mis mo com o avan ço da vi o lên cia em nos so País e
em meu Esta do.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta, úl ti mo
ora dor ins cri to, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro re -
por tar-me à ques tão da vi o lên cia, ao es ta do de ex ce-

ção que es ta mos vi ven do nes te mo men to, além de re -
pe tir as pre o cu pa ções do Se na dor Mag no Mal ta.

Re gis tro ago ra um in ci den te ocor ri do on tem no
Rio de Ja ne i ro, que de i xou mais uma vez o País à
mer cê de tra fi can tes que, não ten do mais como agre -
dir a Ci da de Ma ra vi lho sa e as pes so as do Bra sil e do
mun do in te i ro que a vi si tam, da ni fi ca ram uma tra di ção
da que le Esta do: o bon di nho do Pão de Açú car. Os tra -
fi can tes me tra lha ram-no, em mais uma de mons tra-
ção de que o cri me or ga ni za do faz o que quer e da
ma ne i ra como quer em nos so País. Esse acon te ci-
men to cer ta men te terá re per cus são in ter na ci o nal.

Srª Pre si den te, fico pre o cu pa do por que, no es -
pa ço de ape nas dez dias, há cer ca de um mês, dois
ma gis tra dos, um em Pre si den te Pru den te, no Esta do
de São Pa u lo, e ou tro em Vi tó ria, na ca pi tal do Espí ri-
to San to, per de ram a vida de for ma bru tal e la men tá-
vel, aba ti dos e ba le a dos pelo cri me or ga ni za do.

O Se na dor Mag no Mal ta re por tou-se à Ope ra-
ção Mãos Lim pas, ocor ri da na Itá lia quan do as sas si-
na ram o Juiz Fal co ne, e o tra ba lho do Go ver no, da
Jus ti ça ita li a na para ex ter mi nar de vez a má fia, que
pe ne tra va em to das as ca ma das so ci a is na que le
país.

Na que la oca sião, Srª Pre si den te, a Jus ti ça ita li-
a na uti li zou-se de um ins tru men to ca paz de pro te ger,
de dar mais se gu ran ça aos ma gis tra dos, aos ju í zes.

Se ma na pas sa da, tive a opor tu ni da de de apre -
sen tar pro je to de lei se me lhan te aqui, no nos so Se na-
do da Re pú bli ca, cri an do a ins ti tu i ção do juiz anô ni-
mo. Vá ri os ve í cu los da im pren sa co men ta ram-no; al -
guns le van tan do dú vi das so bre a uti li za ção ou a ne -
ces si da de de se ter esse ins tru men to a mais para a
Jus ti ça bra si le i ra.

Hoje à tar de, tive o pra zer e a hon ra de con ver-
sar com o Pre si den te da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos
do Bra sil, Pro fes sor e De sem bar ga dor Cláu dio Bal di-
no Ma ci el, e lhe pas sei os ter mos do pro je to de lei que 
apre sen tei e que sim ples men te cri am mais um ins tru-
men to de de fe sa para o juiz, para o ma gis tra do, quan -
do de ci din do uma ques tão que en vol ve uma fi gu ra do
cri me or ga ni za do.

O re fe ri do pro je to de lei, Srª Pre si den te, diz que
as de ci sões ju di ci a is con ti das nos au tos dos pro ces-
sos con tra mem bros de or ga ni za ções cri mi no sas e
cu jas cir cuns tân ci as ofe re çam ris co à vida do juiz se -
rão pro fe ri das no ano ni ma to e au ten ti ca das com o
selo do Tri bu nal ao qual per ten ce o ma gis tra do. Não
quer di zer essa pro pos ta, esse pro je to de lei que os
ju í zes es te jam jul gan do as ques tões que en vol vam
ele men tos do cri me or ga ni za do te nham que obri ga to-
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ri a men te usar esse dis po si ti vo. Mas é mais um dis po-
si ti vo com que vai con tar a Jus ti ça para que pos sa-
mos pro te ger ju í zes, pro mo to res e to dos aque les da
Jus ti ça que es tão en vol vi dos nes te mo men to, no jul -
ga men to de in di ví du os li ga dos di re ta men te ao cri me
or ga ni za do.

O art. 2º da lei que pro po nho diz o se guin te: “Art.
2º. Os tri bu na is re gu la men ta rão essa lei no âm bi to da
sua ju ris di ção e com pe tên cia”.

Ou seja, só se o juiz qui ser, só se o ma gis tra do
as sim de ci dir; ele mes mo é quem vai fa zer uso des se
ins tru men to que cha ma mos de juiz anô ni mo. É im por-
tan te que a Jus ti ça te nha esse ins tru men to, que é
mais um mo ti vo para que te nha mos a cer te za e a fé
de que va mos su pe rar essa si tu a ção da mes ma for ma
que a Itá lia su pe rou. A Itá lia lim pou o País de uma má -
fia or ga ni za da, como dis se o Se na dor Mag no Mal ta.

Pre ci sa mos fa zer isso com a ma i or ur gên cia. É
la men tá vel que ve ja mos ain da pela te le vi são, nas pri -
me i ras pá gi nas dos jor na is essa fi gu ra abo mi ná vel,
esse ci da dão que tem um so bre no me es qui si to, que
to dos co nhe ce mos e que la men ta vel men te se apre -
sen ta, ao ser trans por ta do de um lado para ou tro,
como se es ti ves se indo à pra ia.

Ele vai de ber mu da, vai de chi ne lo, vai de ca mi-
si nha, só está fal tan do co lo car um anún cio de al guém
aqui no pe i to, ou um bo ne zi nho fa zen do pro pa gan da
de al guém ou de al gu ma com pa nhia. É la men tá vel
que isso es te ja ocor ren do!

O que pre ci sa mos, Sr. Pre si den te, e tam bém
vou apre sen tar como pro je to de lei na se ma na que
vem, é fa zer com que um ci da dão pe ri go so como
esse seja ime di a ta men te en qua dra do como pre so.
Ele terá que usar um ma ca cão lis tra do, ou ver me lho,
ou ala ran ja do, como se faz nos Esta dos Uni dos, e não 
se apre sen tar com uma rou pa de ir à pra ia. Isso, Srªs
e Srs. Se na do res, tem que ser fe i to!

É com es sas pe que nas pro vi dên ci as, so ma das
a essa pro pos ta que aca ba de ser anun ci a da pelo Se -
na dor Mag no Mal ta, pro du to da CPI do Nar co trá fi co,
de um tra ba lho que vem sen do fe i to pelo Con gres so
Na ci o nal há quan tos anos, com tudo isso é que va-
mos po der con ter essa onda la men tá vel do cri me or -
ga ni za do no nos so País, que cul mi nou re cen te men te
com a mor te de dois ju í zes, fato que o Bra sil pre sen ci-
ou, que, de for ma bru tal, fo ram ti ra dos do con ví vio de
suas fa mí li as.

Aqui no Con gres so, te mos a obri ga ção e o de ver
de fa zer com que as leis se jam apli ca das. Elas exis -
tem. Aque las que es ta mos apre sen tan do e as su ges-
tões que es ta mos fa zen do são ape nas para acres-

cen tar ao elen co de me di das que po dem ser to ma das
e, so bre tu do, dar aos ju í zes, aos pro mo to res, mais
ins tru men tos para que pos sam com ba ter o cri me or -
ga ni za do. Não se tra ta, prin ci pal men te, da apre sen ta-
ção des se pro je to de lei do juiz anô ni mo, de fa zer com 
que o juiz as su ma os de ve res des sa lei. Ele não é
obri ga do a fa zer isso, mas, se ele se sen tir des pro te-
gi do, se achar que pre ci sa de mais um ins tru men to de 
pro te ção, po de rá fa zer uso des sa lei, des se ins tru-
men to, que es pe ro que seja trans for ma do, sim, em lei
pelo Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
a Sra. Íris de Ara ú jo, 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. Mag no Mal ta e Ga ri bal di Alves Fi -
lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – A
Pre si dên cia con vo ca Ses são Espe ci al do Se na do Fe -
de ral a re a li zar-se no pró xi mo dia 22 de abril, às 11
ho ras, des ti na da a ho me na ge ar a ci da de de Bra sí lia
pela pas sa gem do seu 43º ani ver sá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – A
Pre si dên cia lem bra ao Ple ná rio que com pa re ce rá ao
Se na do Fe de ral, ama nhã, dia 03, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, S. Exª o Sr. Már cio Tho maz Bas tos, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, a fim de pres tar es cla re ci men tos
acer ca da vi o lên cia ur ba na e des cri mi na li za ção das
dro gas.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Os Srs. Se na do res Val dir Ra upp, Ro me ro Jucá e Le o-
nel Pa van 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. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res,a im pren sa di vul gou,
re cen te men te, uma no tí cia que nos sur pre en deu. Se -
gun do os jor na is, o Mi nis té rio da Fa zen da ini ci ou es -
tu dos para li mi tar, ou até ex tin guir, al gu mas de du ções
no Impos to de Ren da das pes so as fí si cas. Fala-se
tam bém em cri ar no vas ta be las para o Impos to de
Ren da, com a uti li za ção de até três alí quo tas, a mais
alta de las che gan do a 35%.

É lou vá vel a in ten ção do go ver no de sa ne ar as
con tas na ci o na is, au men tan do a re ce i ta, cor tan do
gas tos e dis tri bu in do a ren da de for ma mais eqüi ta ti-
va. Mas não po de mos ace i tar tran qüi la men te o que se 
con fi gu ra como mais um ar ro cho ao con tri bu in te, em
es pe ci al aos as sa la ri a dos da clas se mé dia.
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Os prin ci pa is al vos das si mu la ções da equi pe
eco nô mi ca são as de du ções com sa ú de, edu ca ção e
de pen den tes. A ex tin ção des sas de du ções ren de ria
ao go ver no fe de ral, anu al men te, cer ca de R$7 bi-
lhões. É uma quan tia res pe i tá vel, não há a me nor dú -
vi da, e se ria mu i to bem em pre ga da no fi nan ci a men to
dos pro gra mas so ci a is exem pla res que o go ver no
vem im ple men tan do. O que pre o cu pa, Sr. Pre si den te,
é a fon te, a ori gem des sas re ce i tas. A clas se mé dia
bra si le i ra, a ma i or pre ju di ca da caso as de du ções se -
jam efe ti va men te ex tin tas, não pode ser, uma vez
mais, o bode ex pi a tó rio das in jus ti ças des te País, que
tem uma das pi o res dis tri bu i ções de ren da do mun do.

Ve ja mos os da dos: se gun do o IBGE, os 10%
mais ri cos da po pu la ção bra si le i ra re ce bem mais de
45% de toda a ren da ge ra da no País. Só o 1% mais
rico da po pu la ção re ce be mais de 12% des sa ren da.
Por sua vez, os 10% mais po bres fi cam com ape nas
1% da ren da ge ra da no Bra sil. É ób vio que não será
aper tan do ain da mais o cin to em tor no da clas se mé -
dia que es sas dis tor ções se rão cor ri gi das.

Admi ti mos que o mo de lo atu al pre ci sa de ajus -
tes. Nes se pon to, o go ver no está co ber to de ra zão e
tem todo o nos so apo io. Mas não po de mos con cor dar
com a ale ga ção de que o fim das de du ções co lo ca ria
fim a uma in jus ti ça so ci al, uma vez que, se gun do as
re gras atu a is, quem ga nha mais de duz mais. Ora, há
ou tras for mas, me nos drás ti cas, de so lu ci o nar essa
ques tão. Bas ta, por exem plo, ado tar cri té ri os pro gres-
si vos para as de du ções: quem ga nha mais deve de -
du zir me nos, e vice-ver sa. Não vejo a ne ces si da de de 
ex tin guir as de du ções com sa ú de, edu ca ção e de pen-
den tes.

O go ver no Lula deve evi tar a todo cus to as sa í-
das fá ce is da ex tin ção das de du ções e da ele va ção
in dis cri mi na da das alí quo tas. Te nho cer te za de que
os téc ni cos da equi pe eco nô mi ca se rão ca pa zes de
en con trar so lu ções me nos in jus tas e ime di a tis tas.
Nos sa sa ú de fis cal po de ria até ex pe ri men tar uma
me lho ra mo men tâ nea; mas o abis mo exis ten te en tre
os mais ri cos e os mais po bres ten de ria a se alar gar
ain da mais, per pe tu an do a po si ção des con for tá vel do 
Bra sil como um dos pa í ses mais de si gua is do mun do.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so re a li zou um tra ba-
lho her cú leo pela me lho ria da edu ca ção em nos so
País.

Qu an do che ga mos ao Go ver no, em 1995, as su-
mi mos como nos so gran de de sa fio nes sa área a uni -
ver sa li za ção do aces so à edu ca ção bá si ca para nos -
sas cri an ças e jo vens, ga ran tin do a to dos um en si no
pú bli co de qua li da de. Afi nal, tí nha mos bem cla ro que
a for ma ção de re cur sos hu ma nos com pe ti ti vos não é
ape nas, e cada vez mais, uma exi gên cia do de sen vol-
vi men to na ci o nal. Além dis so, a es co la ri da de é um
dos fa to res mais for te men te as so ci a dos à ren da e ao
bem-es tar in di vi du al e fa mi li ar, cons ti tu in do-se, por
isso mes mo, em jus ta re i vin di ca ção da po pu la ção.

Para res pon der a es ses dois gran des de sa fi os –
da uni ver sa li za ção do aces so e da ga ran tia de um en -
si no de qua li da de –, o Mi nis té rio da Edu ca ção, sob o
co man do do Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, de se nhou
uma es tra té gia abran gen te, que con tem plou des de a
re de fi ni ção cons ti tu ci o nal dos re cur sos para a edu ca-
ção até o es ta be le ci men to de pa râ me tros e re fe ren ci-
a is cur ri cu la res para to das as eta pas da edu ca ção
bá si ca.

Um pon to cen tral des sa es tra té gia vol ta da para
a me lho ria da edu ca ção bra si le i ra foi a for mu la ção e a 
im ple men ta ção da po lí ti ca na ci o nal de for ma ção e
qua li fi ca ção de pro fes so res, pois é ób vio que a ofer ta
de edu ca ção de qua li da de para os alu nos bra si le i ros
pas sa, ne ces sa ri a men te, por pro fes so res va lo ri za dos
e ca pa ci ta dos.

A Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o-
nal (LDB), de 1996, bem como o Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção es ta be le cem me tas cla ras e am bi ci o sas
para a qua li fi ca ção do cen te no nos so País. Fe liz men-
te, nos oito anos de Go ver no do PSDB, con se gui mos
apro xi mar-nos bas tan te da con cre ti za ção des sas me -
tas, gra ças ao de sen vol vi men to de inú me ros pro gra-
mas e ini ci a ti vas.

Em de zem bro pas sa do, quan do do en cer ra-
men to de nos sa ges tão, o Mi nis té rio da Edu ca ção pu -
bli cou um do cu men to in ti tu la do De sen vol vi men to
Pro fis si o nal de Pro fes so res – Uma Po lí ti ca de Va lo ri-
za ção do Ma gis té rio. A pu bli ca ção traz um ba lan ço
exa ta men te dis so, da for ma ção dos nos sos pro fes so-
res de 1995 até 2002.

Ao tra zer, para o ple ná rio des ta Casa, par te do
con te ú do des se do cu men to, meu pro pó si to não é
ape nas o de re gis trar o mu i to que con se gui mos re a li-
zar. Mais do que isso, es pe ro es tar con tri bu in do na
bus ca de sus ten ta bi li da de para po lí ti cas e pro gra mas
que, na nos sa con vic ção, mu i to co la bo ram para a
cons tru ção de uma edu ca ção de qua li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro mul-
ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 14, que cri ou o
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no
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Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio
(FUNDEF), re pre sen tou uma con quis ta no tá vel na
luta pela me lho ria da edu ca ção bra si le i ra.

Afi nal, o FUNDEF re dis tri bu iu os re cur sos da
edu ca ção en tre Esta dos e Mu ni cí pi os em ra zão do
nú me ro de alu nos, ga ran tiu com ple men ta ção da
União para os Esta dos mais po bres e vin cu lou 60%
dos seus re cur sos ao pa ga men to dos sa lá ri os dos
profes so res em efe ti vo exer cí cio. Além dis so, per mi tiu
que, du ran te os pri me i ros cin co anos, par te des ses
re cur sos pu des se ser usa da na for ma ção de pro fes-
so res le i gos.

O efe i to des sas me di das so bre a es tru tu ra de
for ma ção dos pro fes so res foi rá pi do e pode mes mo
ser con si de ra do es pe ta cu lar, como ve re mos a se guir.

O nú me ro to tal de fun ções do cen tes sem qua li fi-
ca ção na edu ca ção in fan til e no en si no fun da men tal
de 1ª a 4ª sé ri es foi re du zi do de mais de 262 mil para
70 mil em sete anos, pas san do a re pre sen tar me nos
de 7% do to tal.

Ve ri fi cou-se a ele va ção rá pi da dos sa lá ri os, a
de fi ni ção de pla nos de car re i ra atra en tes e a re a li za-
ção de con cur sos pú bli cos para a con tra ta ção de pro -
fes so res, gra ças ao au men to vi go ro so de re cur sos à
dis po si ção dos Mu ni cí pi os, es pe ci al men te os mais
po bres.

Ocor reu, tam bém, um pro ces so abran gen te de
subs ti tu i ção de pro fes so res le i gos por pro fes so res
for ma dos, es pe ci al men te nos sis te mas de en si no mu -
ni ci pa is da re gião Nor des te.

Tal fato pode ser atri bu í do à mul ti pli ca ção de
cur sos de for ma ção para pro fes so res le i gos, mi nis tra-
dos por ins ti tu i ções de en si no su pe ri or con tra ta das
para tal efe i to, e fi nan ci a dos pe los Mu ni cí pi os, que
pu de ram usar par te dos re cur sos do FUNDEF para
esse fim.

Mais de 27 mil pro fes so res, es pe ci al men te dos
Esta dos do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, fi ze ram,
nos úl ti mos três anos, o cur so de for ma ção de pro fes-
so res de ní vel mé dio (PROFORMAÇÃO), de sen vol vi-
do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção e co lo ca do à dis po si-
ção de Esta dos e Mu ni cí pi os para ser ofe re ci do a
seus pro fes so res le i gos em exer cí cio.

Obser vou-se ex pan são da or dem de 34% do
nú me ro de fun ções do cen tes no en si no de 5ª a 8ª sé -
ri es do en si no fun da men tal e da or dem de 40% no en -
si no mé dio, acom pa nhan do o cres ci men to do nú me ro
de alu nos, com me lho ria sig ni fi ca ti va da qua li fi ca ção
des ses mes tres.

A pro por ção dos do cen tes com for ma ção de ní -
vel su pe ri or cres ceu de 72% para 75% nas sé ri es de

5ª a 8ª do en si no fun da men tal e de 82% para 90% no
en si no mé dio.

Srªs e Se nho res Se na do res, um dos re fle xos di -
re tos da re dis tri bu i ção dos re cur sos do FUNDEF, que
be ne fi ci ou in ten sa men te os Mu ni cí pi os – em es pe ci al
os mais po bres –, foi o au men to da re mu ne ra ção dos
pro fes so res mu ni ci pa is. Ana li san do-se com pa ra ti va-
men te a evo lu ção da re mu ne ra ção dos do cen tes per -
ten cen tes às re des es ta du a is e mu ni ci pa is, ve ri fi-
ca-se que, no pe río do de cor ri do des de a cri a ção do
Fun do, hou ve au men to mé dio de 33,3% nas re des
mu ni ci pa is e de 25,2% nas es ta du a is.

Os re a jus tes fo ram ma i o res nas re des mu ni ci-
pa is do que nas es ta du a is em to das as re giões do
País, o que é ain da mais sig ni fi ca ti vo le van do-se em
con ta que foi nes sas re des que au men tou subs tan ci-
al men te o nú me ro de do cen tes. Entre tan to, mes mo
as re des es ta du a is re a jus ta ram seus sa lá ri os em ní -
ve is su pe ri o res aos da in fla ção do pe río do. Os ma i o-
res ín di ces fo ram con ce di dos aos pro fis si o na is dos
Mu ni cí pi os e re giões mais po bres, com o que se re du-
ziu a dis tân cia en tre seus ven ci men tos e a mé dia das
de ma is re giões. No Nor te e no Nor des te, em que
pese trans fe ri rem re cur sos aos Mu ni cí pi os, os Esta -
dos con ce de ram au men tos mé di os em suas re des
bem ma i o res do que os es ta be le ci dos no Sul, Su des-
te e Cen tro-Oes te.

A re mu ne ra ção mé dia na ci o nal dos pro fes so res
com Ní vel Mé dio Com ple to na mo da li da de Nor mal
que, em de zem bro de 1997, era de 578,00 re a is para
a jor na da de 40 ho ras, pas sou a 710,00 re a is em ju -
nho de 2000. Já os do cen tes de for ma ção Su pe ri or
com Li cen ci a tu ra Ple na pas sa ram de 880,00 re a is
para 1.141,00 re a is no mes mo pe río do e para idên ti ca
jor na da. O ma i or per cen tu al de au men to da re mu ne-
ra ção ocor reu no Nor des te, onde a ele va ção mé dia foi 
de 70%. Des sa for ma, a re mu ne ra ção mé dia to tal na
re gião, que cor res pon dia a 49% da mé dia na ci o nal
em 1997, as cen deu a 61% em 2000.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa ra le la-
men te à me lho ria na ca pa ci da de de in ves ti men to dos
Mu ni cí pi os gra ças ao FUNDEF, o Mi nis té rio da Edu -
ca ção de sen vol veu uma sé rie de ini ci a ti vas de apo io
ao tra ba lho do pro fes sor.

Cri ou-se, por exem plo, um am plo pro gra ma de
dis cus são e de ba te com os pro fes so res so bre os Pa -
râ me tros ou Re fe rên ci as Cur ri cu la res, de fi ni dos em
1995, a fim de fa ci li tar sua com pre en são e ga ran tir
sua efe ti va uti li za ção no dia-a-dia do pro fes sor. No en -
si no fun da men tal, foi de sen vol vi do um sis te ma de tra -
ba lho em rede a par tir de Mu ni cí pi os-Pólo, que vo lun-
ta ri a men te as su mi ram a co or de na ção re gi o nal do
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pro gra ma PARÂMETROS EM AÇÃO. O tra ba lho ini ci-
a do em 1999 abran ge hoje 300 Mu ni cí pi os-Pólo,
2.886 Mu ni cí pi os par ti ci pan tes, cer ca de 27 mil co or-
de na do res e já en vol veu até o pre sen te mais de 400
mil pro fes so res.

Em mar ço de 1996, en trou no ar a TV Esco la,
que, des de en tão, vem trans mi tin do pro gra ma ção diá -
ria de três ho ras, re pe ti da qua tro ve zes du ran te o dia,
di ri gi da aos pro fes so res para a sua atu a li za ção, e
para ofe re cer-lhes ma te ri al de ilus tra ção de suas au -
las. Mais de 57 mil es co las fo ram equi pa das e par ti ci-
pam do pro gra ma. Ava li a ções in de pen den tes mos-
tram que uma pro por ção cres cen te, a cada ano, de
es co las e pro fes so res vem se uti li zan do da TV Esco la
para fins di dá ti cos. Atu al men te, essa pro por ção já ul -
tra pas sa os 90% do to tal de es co las com mais de 100
alu nos.

Per ce ben do a ne ces si da de de uma aten ção es -
pe ci al ao tre i na men to e for ma ção de pro fes so res al fa-
be ti za do res, o Mi nis té rio da Edu ca ção de sen vol veu
uma me to do lo gia es pe ci al e um pro gra ma para sua
di fu são – o PROFA. Ini ci a do no ano 2001, o PROFA já 
ca pa ci tou cer ca de 76 mil pro fes so res na arte de al fa-
be ti zar, além de ofe re cer uma me to do lo gia de qua li-
da de para as es co las de for ma ção de pro fes so res.

Para que fos se pos sí vel a in tro du ção de no vas
tec no lo gi as na edu ca ção, foi ne ces sá rio um es for ço
mu i to im por tan te na ca pa ci ta ção de pro fes so res. O
PROINFO, an tes de co lo car qual quer com pu ta dor em 
es co las, cri ou uma rede na ci o nal de cen tros vi san do
à ca pa ci ta ção de pro fes so res para o uso do com pu ta-
dor como ins tru men to do pro ces so de en si no e apren -
di za gem. Os Nú cle os de Tec no lo gia Edu ca ci o nal
(NTEs), como são co nhe ci dos os cen tros, já so mam
259 em todo o País, e ne les já fo ram ca pa ci ta dos
mais de 100 mil pro fes so res nos úl ti mos qua tro anos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a po lí ti ca
de for ma ção de pro fes so res du ran te o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que con tem plou to dos os
as pec tos re que ri dos por uma po lí ti ca pú bli ca ver da-
de i ra men te sé ria: hou ve a for mu la ção de ob je ti vos e
me tas, o de se nho dos ins tru men tos, a apro va ção de
me di das le gis la ti vas, a ga ran tia do fi nan ci a men to das
ações, a co or de na ção da sua exe cu ção e a ava li a ção
dos re sul ta dos.

O ma gis té rio bra si le i ro, por seu tur no, de mons-
trou, mais uma vez, um alto sen ti do de sua mis são e
uma no tá vel ca pa ci da de de res pos ta às opor tu ni da-
des e às ne ces si da des des ta nova épo ca.

Foi essa con ju ga ção en tre, de um lado, a se ri e-
da de na ela bo ra ção e na im ple men ta ção da po lí ti ca
go ver na men tal e, de ou tro lado, a cri a ti vi da de e a de -

di ca ção dos mes tres bra si le i ros que per mi tiu os no tá-
ve is avan ços con quis ta dos. As mu dan ças que o País
foi ca paz de re a li zar na qua li fi ca ção de seus pro fes so-
res ha ve rão de pro du zir re sul ta dos mu i to pal pá ve is
na qua li da de da edu ca ção de nos sas cri an ças e jo-
vens ao lon go dos pró xi mos anos.

Cabe, por isso, ape lar ao novo Go ver no para
que dê con ti nu i da de a po lí ti cas e pro gra mas que tan -
to vêm con tri bu in do para a cons tru ção de uma edu ca-
ção de qua li da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a atu al ad mi nis tra ção
fe de ral es co lheu, para meta ime di a ta, o com ba te à
fome e ao de sem pre go. Nada mais jus to: a mar gi na li-
da de de mi lhões de bra si le i ros, ex clu í dos dos di re i tos
da ci da da nia, é uma das ca u sas – em bo ra não a úni -
ca – das ele va das ta xas de cri mi na li da de, que tan to
nos pre o cu pam.

No en tan to, essa im por tan te di re triz de ação so -
ci al pode, às ve zes, ser con tra ri a da por al gu mas de ci-
sões mi nis te ri a is pou co re fle ti das ou mes mo de sas-
tra das. Pa re ce ser o caso do po si ci o na men to to ma do
pelo Mi nis tro da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e do Abas te-
ci men to (MAPA), Sr. Ro ber to Ro dri gues, quan do as si-
nou, pou cos dias após as su mir o car go, a Por ta ria
que de so bri gou de vis to ria fi tos sa ni tá ria o alho im por-
ta do da Chi na. Se gun do in for ma ção for ne ci da pela
Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro du to res de Alho (Ana-
pa), a de ci são foi to ma da sem que o pro ces so de aná -
li se de ris cos hou ves se sido con clu í do.

De fato, a pre sen ça do alho chi nês em nos so
mer ca do vem cres cen do con ti nu a da men te. De 1,3
mi lhão de ca i xas de alho em 2001, pas sa mos a 4 mi -
lhões de ca i xas no ano pas sa do.

O pro ble ma, po rém, re si de no fato de que os
pro du to res na ci o na is de alho, prin ci pal men te da re-
gião Sul, cuja sa fra foi co lhi da há qua tro me ses, não
vêm con se guin do ven der sua sa fra. Os pro du to res
aqui do cer ra do, por sua vez, es tão na ex pec ta ti va de
uma de ci são do MAPA no sen ti do de ga ran tir mer ca-
do para sua pro du ção. Eles es tão di an te da al ter na ti-
va dra má ti ca en tre plan tar ou aban do nar suas la vou-
ras.

Ocor re que a pro du ção na ci o nal de alho pro-
vém, em ab so lu ta ma i o ria, de pe que nos e mi ni pro du-
to res, com área mé dia de pro pri e da des em tor no de
um hec ta re por fa mí lia. Em 2002, es sas pe que nas
uni da des agrí co las pro du zi ram 100 mil to ne la das de

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  3 05901ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



alho, o que re pre sen ta dois ter ços do con su mo na ci o-
nal, que gira em tor no das 150 mil to ne la das.

Esses pro du to res, Sr. Pre si den te, não se po si ci-
o nam con tra os im por ta do res e ca de i as de su per mer-
ca dos, nem con tra a con cor rên cia, des de que esta
seja leal. O fato, po rém, é que o Go ver no, pe las ra-
zões lá que te nha, não tem co bra do os di re i tos an ti-
dum ping, nem ten ta do der ru bar as li mi na res ju di ci a is
que exi mem seu pa ga men to. O re sul ta do, em 2002,
foi uma per da de ar re ca da ção da or dem de vin te mi -
lhões de dó la res, o que veio so mar-se aos gra ves pre -
ju í zos ca u sa dos às mais de dez mil fa mí li as pro du to-
ras de alho, ati vi da de que gera mais de cem mil em -
pre gos.

A Por ta ria as si na da pelo Mi nis tro pôs essa co -
mu ni da de di an te da pos si bi li da de da in vi a bi li za ção de 
sua cul tu ra. Por isso, os pro du to res es tão se mo bi li-
zan do para a de fe sa de sua ati vi da de, so li ci tan do do
MAPA a de fi ni ção de uma po lí ti ca para o se tor.

Como os im por ta do res cos tu mam fe char seus
con tra tos com os ex por ta do res chi ne ses no mês de
mar ço, é da ma i or ur gên cia uma re vi são, por par te do
Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues, da li nha que o MAPA
vem ado tan do, des de o Go ver no pas sa do, em re la-
ção à im por ta ção de alho.

O im pac to so bre os pe que nos pro pri e tá ri os
agrí co las que se de di cam à cul tu ra do alho e so bre
seus em pre ga dos não deve ser des pre za do, pois, na
con jun tu ra eco nô mi ca di fí cil em que o País se en con-
tra, cem mil em pre gos não se cri am da no i te para o
dia.

Por tudo isso, que ro po si ci o nar-me ao lado dos
pro du to res de alho, tan to os do Sul quan to os do cer -
ra do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos.

Está en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 36 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ JORGE, NA SESSÃO 
NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
31-3-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NESTA EDIÇÃO.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na-
do res, há mu i tos anos o Se na do tem abra ça do, com
afin co, a ca u sa de aten der à po pu la ção bra si le i ra
mais po bre atra vés da me lho ria da qua li da de de vida.
Di ver sos pro je tos fo ram dis cu ti dos, en tre eles, po de-
mos ci tar, por exem plo, a luta do Se na dor Edu ar do
Su plicy pelo Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma.
Há, tam bém, o em pe nho do Se na dor Anto nio Ma ga-
lhães que con se guiu sen si bi li zar não só esta Casa,
mas o Con gres so Na ci o nal ao apro var o Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Qu an to ao sa lá-
rio mí ni mo, este nun ca foi es que ci do como ins tru men-
to ca paz de pro mo ver a dig ni da de e a jus ti ça so ci al
para os tra ba lha do res me nos fa vo re ci dos. Enfim, há
um gran de in te res se nes ta Casa pela pros pe ri da de e
ele va ção das con di ções de vida da po pu la ção bra si le-
i ra.

O Pro gra ma Fome Zero – lan ça do pelo Pre si-
den te Lula nos pri me i ros dias de seu go ver no – tem
re ce bi do mu i tas crí ti cas no que ser re fe re, prin ci pal-
men te, quan to à sua exe cu ção. Apro ve i to en tão a ex -
pe riên cia ad qui ri da aqui no Se na do e tam bém no
Exe cu ti vo, como se cre tá rio de Esta do e como Mi nis-
tro, para dar al gu mas su ges tões que, acre di to, aju da-
rão a in cre men tar e aper fe i ço ar o Pro gra ma afim de
que o mes mo pos sa, efe ti va men te, aten der à po pu la-
ção bra si le i ra.

Como dis se o Se na dor Arthur Vir gí lio, não sa be-
mos fa zer bra va ta, tal vez por que es te ja mos há pou co
tem po na Opo si ção; quem sabe no fu tu ro? Por en-
quan to, que re mos ofe re cer al gu mas su ges tões.

Na re a li da de, qual quer pro gra ma des sa di men-
são, que visa atin gir mi lhões de bra si le i ros, prin ci pal-
men te os mais po bres, tem como fa tor fun da men tal a
es tru tu ra, ou seja, a ope ra ci o na li da de.A ope ra ção de
um pro gra ma des sa mag ni tu de é mu i to mais im por-
tan te do que as in ten ções, por que es tas po dem ser
ex ce len tes, mas se aque la não for sim ples e com pe-
ten te, ele não vai a lu gar al gum.

Para que o pro gra ma seja ca paz de mo bi li zar o
País in te i ro, não po de mos es que cer de di fe ren ci ar
cada um dos agen tes que vão com ele co la bo rar, com 
suas ca rac te rís ti cas pró pri as e mul ti for mes. É ne ces-
sá rio tra ba lhar de uma ma ne i ra di fe ren te para cada
agen te. Por exem plo, nes se pro gra ma, o prin ci pal
agen te é o pró prio Go ver no Fe de ral que co or de na rá
sua par te mais im por tan te. Os de ma is co la bo ra do res
são: go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, e a so ci e da de
ci vil.
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Então, fa rei uma pe que na aná li se de como –
pen so – po de ría mos mo bi li zar as pes so as em cada
um des ses ní ve is: por exem plo, o Go ver no Fe de ral já
pos sui uma vas ta gama pro gra mas so ci a is. Qu an do o
pro gra ma Bol sa-Esco la foi lan ça do, dava-se a im-
pres são – ou tem-se dado a im pres são até ago ra – de 
que não ha via ne nhum pro gra ma so ci al sen do re a li-
za do pelo Go ver no, meu caro Se na dor Arthur Vir gí lio,
ou seja, ima gi na va-se que era algo ab so lu ta men te
novo no ce ná rio da as sis tên cia so ci al, quan do, na re -
a li da de, fa zen do o le van ta men to dos prin ci pa is pro-
gra mas so ci a is do Go ver no, po de mos ve ri fi car que há 
pelo me nos sete pro gra mas vol ta dos, ba si ca men te,
para ga ran tir a ali men ta ção ou a so bre vi vên cia das
ca ma das mais po bres da so ci e da de e que, por tan to,
pre ci sam ser in te gra dos e le va dos em con si de ra ção,
ne ces si tan do até mes mo ser am pli a dos para aju dar
na ár dua mis são de ex tin güir a fome do seio da na ção
bra si le i ra.

Ci ta rei, a se guir, es tes pro je tos:

O pri me i ro é o Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a-
da (BPC), cujo va lor uni tá rio no mi nal de um sa lá rio
mí ni mo al can ça o nú me ro de 1.339.119 pes so as be -
ne fi ci a das, e o va lor nele apli ca do, anu al men te, é de
mais de R$2,7 bi lhões. Tra ta-se de um pro gra ma ope -
ra do pelo INSS e que aten de às pes so as não-apo-
sen ta das, aci ma de 67 anos, ou aos de fi ci en tes fí si-
cos ou men ta is in ca pa zes de en trar no mer ca do de
tra ba lho e de le var uma vida in de pen den te.

Em se gun do lu gar, há o pro gra ma Bol sa-Esco la
Fe de ral, que aju da men sal men te toda fa mí lia de ba i-
xa ren da com cri an ças na es co la. O va lor do be ne fí cio
é de R$15,00 por alu no até o má xi mo de R$45,00 por
nú cleo fa mi li ar. O nú me ro de be ne fi ci a dos por esse
pro gra ma, hoje, é de oito mi lhões e tre zen tas mil cri -
an ças. Por tan to, um nú me ro bas tan te ele va do, ten do
atin gi do, no ano pas sa do, um in ves ti men to de
R$1,491 bi lhão.

O ter ce i ro, Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba-
lho Infan til (PETI), com va lor uni tá rio men sal de
R$45,00 é des ti na do às cri an ças que tra ba lham. Por
exem plo, em Per nam bu co, esse pro gra ma be ne fi cia
cri an ças que tra ba lham na área de cana de açú car.
Hoje são 749 mil be ne fi ci a dos e o va lor to tal/ano é de
R$400 mi lhões.

De po is, há o Bol sa-Ali men ta ção, pro gra ma ope -
ra do pelo Mi nis té rio da Sa ú de que paga de R$15,00 a 
R$45,00 por fa mí lia e pos sui, hoje, 3.575.650 be ne fi-
ci a dos e um to tal, em re cur sos, de R$571 mi lhões.

Há o Au xí lio-Gás, que paga R$7,50 por mês a
um uni ver so de pou co mais de nove mi lhões de fa -
mí li as com ren da in fe ri or a R$50,00 por pes soa. É o
ma i or pro gra ma, atu al men te, em ter mos de fa mí li as
aten di das, com uma des pe sa anu al de R$825 mi -
lhões.

Há a Me ren da Esco lar, o pro gra ma so ci al mais
an ti go exis ten te no Bra sil, com mais de cin qüen ta
anos. Ele aten de a to dos os alu nos do en si no fun da-
men tal e os da edu ca ção in fan til – são 36 mi lhões de
alu nos. No ano pas sa do, ele teve uma des pe sa da or -
dem de R$848 mi lhões.

Por úl ti mo, o Pro gra ma de Ali men ta ção do Tra-
ba lha dor, fe i to di re ta men te pe las em pre sas, aten de
oito mi lhões de tra ba lha do res em cer ca de 80 mil em -
pre sas. Não aten de mais por que a em pre sa que par ti-
ci pa do Sim ples, que é o pro gra ma que sim pli fi ca o
pa ga men to de im pos tos pe las em pre sas, não pode
ter o be ne fí cio do in cen ti vo fis cal. O to tal dos re cur sos
dos pro gra mas so ci a is do Go ver no é da or dem de
R$4,144 bi lhões, por tan to, já é um re cur so bas tan te
ele va do. Esses pro gra mas fe de ra is, eles e to dos os
seus be ne fi ci a dos, es tão ago ra par ti ci pan do de um
ca das tro úni co re a li za do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe-
de ral.

Do pon to de vis ta da mo bi li za ção dos re cur sos
fe de ra is de ve ria ha ver uma ve ri fi ca ção e re a va li a-
ção dos ca das tros des ses pro gra mas e, a par tir daí, 
se aten de rem às fa mí li as. O Fome Zero não pre ci-
sa ria es tar sen do im plan ta do de mu ni cí pio em mu -
ni cí pio se uti li zas se o ca das tro de nove mi lhões de
pes so as be ne fi ci a das por pro gra mas go ver na men-
ta is.

A ex pan são pelo Go ver no Fe de ral é mu i to sim -
ples. Por exem plo, se R$15,00 por alu no e R$45,00
por fa mí lia para a Bol sa-es co la é pou co, en tão que se
dêem R$30,00 por alu no e um teto de R$90,00 por fa -
mí lia e isso tra rá um gran de be ne fí cio a mi lhões de
pes so as; o au xí lio-gás, de R$7,50 por mês, re al men te
é mu i to pou co, en tão au men ta-se para R$10,00, para
R$15,00, mes mo por que o gás au men tou. Lan çar um
pro gra ma fe de ral de au xí lio às fa mí li as ca ren tes, sem
le var em con ta toda essa pro gra ma ção, efe ti va men te
é, va mos di zer, re in ven tar a roda. Aí se diz que o ca -
das tro tal não está bem fe i to. É mu i to mais fá cil atu a li-
zar um ca das tro nos com pu ta do res da Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral do que ini ci ar um pro gra ma novo Mu ni-
cí pio por Mu ni cí pio por que, quan do ter mi nar o Go ver-
no, esse pro gra ma ain da não terá atin gi do a gama de
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ha bi tan tes de se ja da. Para o Go ver no Fe de ral, esse
se ria um ca mi nho im por tan te.

Em re la ção aos Go ver nos es ta du a is e mu ni ci-
pa is, te mos de pro cu rar apo i ar as ini ci a ti vas ali exis -
ten tes. Te mos mu i tos Mu ni cí pi os e Esta dos re a li zan-
do tra ba lhos nes sa área. É ne ces sá rio que o pro gra-
ma le van te es sas ex pe riên ci as com o in tu i to de apo -
iá-las, para que essa ini ci a ti va pos sa ser di fe ren ci a da.
Não é obri ga do que to dos os Esta dos fa çam um pro -
gra ma igual. Cada Esta do vai ter o seu ca mi nho, que
deve ser apo i a do e in cen ti va do.

Por úl ti mo, cito o caso da so ci e da de ci vil, das
em pre sas, das ONGs e das pes so as fí si cas que gos -
ta ri am de co la bo rar com esse pro gra ma. Na re a li da-
de, há mu i tas pos si bi li da des de se ter uma gran de co -
la bo ra ção num pro gra ma que en vol ve todo o País; en -
tre tan to, é ne ces sá rio que essa co la bo ra ção seja des -
cen tra li za da. Na re a li da de, não tem sen ti do cen tra li-
zar a ob ten ção das do a ções, vis to que há tan tas ins ti-
tu i ções que já tra ba lham com esse tipo de ques tão.
Por exem plo, se a mo de lo Gi se le Bünd chen quer doar 
seu ca chê para o Pro gra ma Fome Zero ou se a Srª
Vera Lo yo la quer doar a pul se i ra do seu ca chor ro para 
o Pro gra ma Fome Zero, está tudo bem. Entre tan to,
elas de ve ri am ser in cen ti va das a fa zer a do a ção di re-
ta men te a uma ins ti tu i ção pri va da que re a li ze esse
tipo de tra ba lho e não doar esse di nhe i ro ao Go ver no
atra vés de um pro gra ma 0800 para que esse di nhe i ro
de po is vá para uma ins ti tu i ção que não pos sa ser fis -
ca li za da. Sen do as sim, o Go ver no Fe de ral con cor re rá
com as ins ti tu i ções pri va das que se de di cam a isso,
como a Rede Glo bo, que faz uma vez por ano uma
mo bi li za ção para a ob ten ção de re cur sos, as sim
como o SBT e ou tras or ga ni za ções não-go ver na men-
ta is.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
Exce lên cia.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– No bre Se na dor José Jor ge, que ro, em pri me i ro lu -
gar, pa ra be ni zar V. Exª pela qua li da de das ob ser va-
ções que faz com re la ção aos pro ble mas so ci a is. Ou -
sei in ter rom per V. Exª, Se na dor, em pri me i ro lu gar,
pela ex pe riên cia que V. Exª tem como Se cre tá rio da
Edu ca ção, Mi nis tro, Par la men tar, como um dos ho-
mens pú bli cos que mais co nhe ce a re a li da de do Nor -
des te des te País. Estou pre o cu pa do com as re per-
cus sões des sa mu dan ça de Go ver no, mu dan ça fe i ta

sob a égi de de de mo cra cia, do de se jo po pu lar de mu -
dan ça. Enfim, a ini ci a ti va do Pro gra ma Fome Zero é
ex tra or di ná ria; não há bra si le i ro que pos sa se opor à
idéia. Tal vez al guns não es te jam mu i to sa tis fe i tos com 
a for ma, que i ram bus car um aper fe i ço a men to, tal vez
ou tros cri ti quem, mas to dos efe ti va men te so mos fa-
vo rá ve is ao pro gra ma. Re cen te men te, por oca sião da
aber tu ra de um con gres so dos Mu ni cí pi os bra si le i ros,
tive in for ma ções de vá ri as se cre tá ri as e de vá ri as as -
sis ten tes so ci a is. Este apar te se faz mu i to opor tu no,
per mi tam-me, prin ci pal men te por es tar mos sob a
Pre si dên cia de uma das ma i o res as sis ten tes so ci a is
des te País. Tive a opor tu ni da de, como to can ti nen se,
mas na con di ção de go i a no, quan do a Se na do ra Iris
de Ara ú jo foi a Pri me i ra-Dama do Esta do de Go iás, de 
cons ta tar que o tra ba lho de S. Exª é re co nhe ci do,
para or gu lho dos go i a nos e para o nos so in te gran tes
des ta Casa in clu si ve por es tar na Pre si dên cia dos tra -
ba lhos uma pes soa de efe ti va ex pe riên cia nes sa
área. A res pe i to do pro nun ci a men to de V. Exª, vou ci -
tar ape nas o exem plo do Peti. Du ran te a cam pa nha eu 
di zia que não iría mos fa lar Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til por que a po pu la ção não sabe o
que é, mas o Peti todo mun do co nhe ce, ele está em
to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros. Qu e ro di zer ao Se na-
dor Edu ar do Su plicy, que vai apar te ar o Se na dor José 
Jor ge e que tem pro xi mi da de com o Go ver no, como
bra si le i ro e como seu co le ga nes ta Casa, que sabe da 
sua pre o cu pa ção com os pro gra mas so ci a is, que o
Peti está sem pa ga men to. No Bra sil in te i ro, to dos os
Mu ni cí pi os bra si le i ros es tão sem o re ce bi men to dos
va lo res do Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho
Infan til. Tive o de po i men to de di ver sas se cre tá ri as da
ação so ci al e de di ver sas agen tes que par ti ci pa ram
do ca das tra men to e que par ti ci pam da exe cu ção des -
se pro gra ma. Te nho cer te za que foi um avan ço tão
gran de e tão im por tan te como é o Pro gra ma Fome
Zero e es tou cer to que o Go ver no Fe de ral há de cu i-
dar para que, pa ra le la men te, en quan to se dis cu te a
subs ti tu i ção de ca das tros e ou tras for mu la ções, não
se per ca aqui lo que já foi fe i to e que foi tão im por tan te.
O pro nun ci a men to de V. Exª é uma con tri bu i ção de al -
guém que não se co lo ca como opo si ção, mas mu i to
mais como uma voz da ex pe riên cia no sen ti do de con -
tri bu ir para que es ses pro gra mas não se per cam e te -
nham êxi to com as po pu la ções mais ca ren tes. Pa ra-
béns, Se na dor José Jor ge, pelo belo pro nun ci a men to
de V. Exª.
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O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos. Agra de ço a
par ti ci pa ção de V.Exª, que tam bém é um Se na dor ex -
pe ri en te, que há mu i tos anos vem par ti ci pan do di re ta-
men te do Go ver no de To can tins, Esta do novo cri a do
por seu pai, que dá res pos ta a mu i tos pro ble mas bra -
si le i ros com sua ad mi nis tra ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor José Jor ge, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço V. Exª
com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor José Jor ge, há pou cas se ma nas, fiz um pro nun ci-
a men to se me lhan te ao tema abor da do hoje por V.
Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É uma hon ra
para mim, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor José Jor ge, gos ta ria de en ca mi nhar a V. Exª
có pia de pa les tra so bre ren da bá si ca ga ran ti da que
fiz em fe ve re i ro úl ti mo no Cen tro de Estu dos Bra si-
le i ros da Uni ver si da de de Oxford, na Lon don Scho -
ol of Eco no mics, na Uni ver sity of York, e tam bém
no con gres so da rede dos Esta dos Uni dos de ren da
bá si ca ga ran ti da. Nes sa aná li se, pro pug nei a ra ci o-
na li da de e a co or de na ção de to dos os pro gra mas,
tais como os sete ci ta dos por V. Exª. Atu al men te, há
pelo me nos quin ze pro gra mas de trans fe rên cia de
ren da, en tre eles o Bol sa-es co la, o Bol sa-ali men ta-
ção, o Pro gra ma de Erra di ca ção no Tra ba lho Infan -
til, o Au xí lio-gás, o Pro gra ma Agen te Jo vem, os pro -
gra mas de pa ga men to con ti nu a do como os pre vis-
tos na Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al – LOAS,
os pro gra mas que in clu em pa ga men to aos ido sos e
às fa mí li as ca ren tes em que há pes so as de fi ci en-
tes. Há tam bém os pro gra mas de trans fe rên cia de
dé ci mo quar to sa lá rio (PIS/PASEP) aos be ne fi ciá ri-
os vin cu la dos ao mer ca do for mal que re ce bam até
dois sa lá ri os-mí ni mos e o Se gu ro-De sem pre go.
Enfim, há di ver sos pro gra mas em que ocor re a
trans fe rên cia di re ta de di nhe i ro e, ago ra, o Car tão
Ali men ta ção. Re fi ro-me a es ses pro gra mas que en -
vol vem trans fe rên cia de ren da em di nhe i ro a fa mí li-
as que têm al gu ma li mi ta ção ou que têm seus di re i-
tos de fi ni dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral ou pela lei.
Os es tu dos re a li za dos pela equi pe de tran si ção do
Go ver no Lula, por eco no mis tas do Ipea ou por
mem bros da co mu ni da de aca dê mi ca re co men dam

a uni fi ca ção dos pro gra mas, a ma i or ra ci o na li da de
e o es tu do do me lhor de se nho do be ne fí cio. Se não,
ha ve rá fa mí li as que vi vem lado a lado, mas não go -
zam dos mes mos di re i tos, em bo ra re si den tes no
Bra sil. O pró prio se ria que o di re i to fos se uni fi ca do,
que o di re i to de ser bra si le i ro fos se igual para a fa -
mí lia que está em Per nam bu co, no Pi a uí, em São
Pa u lo ou no Rio Gran de do Sul. É cla ro que até po -
de ría mos pro ce der de ma ne i ra a ini ci ar me ca nis-
mos de trans fe rên cia de ren da pri o ri ta ri a men te a
co me çar pe las re giões mais po bres, ca mi nhan do
para as re giões de ma i or pos si bi li da de de ren da,
mas na di re ção de uni fi car es ses di re i tos. Fe liz men-
te o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que es tu dou com
afin co a ques tão do di re i to a uma ren da de ci da da-
nia para to dos, fez um pa re cer mu i to bem for mu la do
di zen do que a par tir de 2005 po de rá ha ver no Bra sil
a ren da bá si ca de ci da da nia como um di re i to que se 
es ten de rá pro gres si va men te a to dos os bra si le i ros
de ma ne i ra gra du al e que tem um sen ti do mu i to pró -
xi mo a uma re co men da ção que V. Exª hoje faz aqui.
Qu e ro ma ni fes tar mi nha dis po si ção de in te ra gir
mais nes se de ba te. Vou en ca mi nhar a V. Exª pas sar
a có pia da mi nha pa les tra, que é mu i to pró xi ma às
con si de ra ções de V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Fico mu i to agra de ci do
a V. Exª pelo apar te, prin ci pal men te por que re co nhe-
ço em V. Exª o ma i or es pe ci a lis ta des ta Casa em
aten di men to aos mais ca ren tes.

Con si de ro tam bém, e a mi nha idéia é exa ta-
men te essa, que che gou o mo men to de uni fi car mos
to dos es ses pro gra mas ao cri ar o ca das tro úni co.

Se a Srª Pre si den te o per mi tir, con ce de rei a pa -
la vra ao Se na dor Arthur Vír gi lio para o úl ti mo apar te.

O SR. ARTHUR VÍRGILIO (PSDB – AM.) – Sr.
Se na dor José Jor ge, V. Exª faz – essa é uma mar ca
da sua car re i ra pú bli ca – um dis cur so cor re to e sen -
sí vel e ao mes mo tem po prag má ti co e ob je ti vo. Foi
as sim que o co nhe ci quan do che ga mos jun tos ao
Con gres so Na ci o nal. Vi a sua car re i ra pú bli ca des -
lan char a pon to de che gar bri lhan te men te ao Mi nis-
té rio e de pas sar por tan tas ex pe riên ci as vi to ri o sas
re pre sen tan do o povo de Per nam bu co. Di zen do
isso, piso e re pi so que qual quer pro gra ma so ci al
novo é bem-vin do. O Fome Zero, que pas sa por cri -
se de ge rên cia, por cri se de foco, cri se de ob je ti vi-
da de, des de que acres ci do e não vin do para de sar-
ti cu lar o que já exis tia e fun ci o na va bem, é mu i to
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bem-vin do. Tra ta-se de ini ci a ti va lou vá vel que ha ve-
rá de re pre sen tar uma boa mar ca para esse Go ver-
no e para to dos nós que que re mos que o Bra sil
avan ce po si ti va men te nos seus in di ca do res so ci a is.
Te nho em mão o Cor re io Bra zi li en se de 29 des te
mês o qual de nun cia que há dois me ses não são pa -
gas as quo tas do Peti (Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til). A as sis ten te so ci al fala do go ver-
no fe de ral e do go ver no lo cal que de i xam as 2.100
cri an ças ins cri tas no Peti DF sem o pa ga men to do
be ne fí cio, cujo pa ga men to está atra sa do dois me-
ses. “Fal ta de di nhe i ro au men ta o ris co de eva são
es co lar”. É exa ta men te este o cer ne de mi nha pre o-
cu pa ção: algo que não de ve ria ser di fí cil de ser con -
ti nu a do, até por que já exis tia. É pre ci so pri me i ro as -
se gu rar a sua con ti nu i da de para ou tros pas sos se -
rem en ce ta dos. O nos so Pre si den te trou xe uma co i-
sa nova. Que faça isso com todo o cu i da do para não 
de san dar o que an da va bem. Gos ta ria mu i to que
apro ve i tás se mos o es pa ço que ge ne ro sa men te V.
Exª me con ce de no seu dis cur so para, cor ro bo ran-
do os ter mos de seu pro nun ci a men to, fa zer da qui
tam bém algo de prá ti co. Com re la ção à de nún cia –
um jor nal im por tan te do País cha ma a aten ção para
o fato –, ima gi no que o Go ver no Fe de ral, que nos
ouve, pro va vel men te já está cu i dan do de re sol ver o
pro ble ma não ape nas aqui, mas onde mais ocor rer,
a fim de que haja, pri me i ro, po lí ti cas so ci a is e, se -
gun do, po lí ti cas so ci a is não des vi a das de seus ob -
je ti vos. Uma co i sa é di zer que o di nhe i ro vai para o
mais po bre; ou tra, as se gu rar que pes so as de seg -
men tos so ci a is aci ma dos po bres não se as se nho-
re i em dele ile gi ti ma men te. Isso ocor reu no Go ver no
pas sa do, ocor re nes te, e ocor re rá en quan to não
hou ver ab so lu to cu i da do para que cada tos tão che -
gue a quem dele ne ces si te. Fa lhas ge ren ci a is são
im per doá ve is. O fra cas so de um pro gra ma como o
Peti pa re ce pou co para quem está com sua vida as -
se gu ra da, mas não para quem con vi ve com a eva -
são es co lar e a fal ta de di nhe i ro para a fa mí lia. Em
ou tras pa la vras, de se jo cada vez mais êxi to ao Go -
ver no. Que cu i de de não co lo car o car ro adi an te dos 
bois, mas de fa zer fun ci o nar me lhor ain da o que en -
con trou, am pli an do seu al can ce em ter mos de
avan ço so ci al, com sua sen si bi li da de e com po lí ti-
cas no vas. Pa ra béns a V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agra de ço-lhe
o apar te, Se na dor Arthur Vir gí lio. Co me ça mos jun tos
nes ta Casa. V. Exª foi um de pu ta do bri lhan te e ago ra

como se na dor vem ilu mi nar esta casa com sua in te li-
gên cia. Te nho a opor tu ni da de de fa lar após o bri lhan-
te dis cur so de V. Exª.

A Srª Pre si den te já me ob ser va, mas, an tes de
en cer rar, gos ta ria de men ci o nar uma pre o cu pa ção a
res pe i to das de nún ci as de fra u des que fre qüen te-
men te as so lam os pro gra mas so ci a is. Com re la ção a
este, eis um exem plo: “Go ver no des co bre ten ta ti va de 
fra u de no Fome Zero no Ce a rá” (Fo lha de S.Pa u lo).
Ou seja, na re a li da de, pro gra mas que atin gem uma
par ce la gran de da po pu la ção ge ral men te têm sua
exe cu ção pre ju di ca da.

Para en cer rar, eu gos ta ria de dar três su ges tões
para o aten di men to aos mais po bres. Em pri me i ro lu -
gar, pen so que, em re la ção aos pro gra mas fe de ra is, o 
que deve ser fe i to é ava li ar e uti li zar os pro gra mas so -
ci a is já exis ten tes. Deve-se ava li ar os ca das tros, ava li-
ar os pro gra mas, ten tar uni fi cá-los. Não é re co men dá-
vel co me çar um pro gra ma so ci al novo se, so men te
nes ses sete pro gra mas que ci tei, são uti li za dos mais
de R$4 bi lhões. Esse di nhe i ro deve ser bem uti li za do.
Em se gun do lu gar, pen so que o pro gra ma Fome Zero
deve le var em con ta ou tros as pec tos da ali men ta ção.
No Bra sil há dois gran des bol sões de po bre za: as pe -
ri fe ri as das gran des ci da des e a zona ru ral, prin ci pal-
men te do nor des te. Se olhar mos as es ta tís ti cas do
IBGE e do IPEA, ve re mos que ali es tão con cen tra dos
os po bres. Jun to com o Fome Zero é ne ces sá rio ha ver
um pro gra ma vol ta do para a pe ri fe ria ur ba na que
deve con cen trar pro je tos como ha bi ta ção, sa ne a men-
to bá si co e se gu ran ça, pois es ses são os seus prin ci-
pa is pro ble mas. Na zona ru ral pre ci sa mos de pro je tos
que se jam vol ta dos para a pro du ção agrí co la, como o
Pro naf, por exem plo, que tra ta da pro du ção fa mi li ar,
ou como aque le pro gra ma exis ten te no nor des te, o
qual está sen do cha ma do de “água zero”. É ne ces sá-
rio ha ver no nor des te um pro gra ma des ti na do à pro -
du ção de água, para que a água che gue à po pu la ção,
e tam bém um pro gra ma de pro du ção fa mi li ar, para
que esse di nhe i ro que vai che gar do Fome Zero não
se tor ne ape nas um pa li a ti vo. Por que a idéia des ses
pro gra mas as sis ten ci a is é que eles du rem um de ter-
mi na do tem po, ou seja, uma po lí ti ca emer gen ci al que
deve ser su ce di da de pro gra mas que pri o ri zem a ge -
ra ção de em pre gos, que sem dú vi da é o gran de de sa-
fio do Bra sil.

Agra de ço a to dos e ter mi no meu pro nun ci a men-
to.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te, pela pa ciên cia.
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Ata da 32ª Sessão Deliberativa Ordinária, em 3 de abril
de 2003

1ª Ses são Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Sér gio Zam bi a si,
da Srª. Serys Slhes sa ren ko, e dos Srs. João Ca pi be ri be, Ga ri bal di Alves Fi lho e Mão San ta

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

Ael ton Fre i tas – 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 – 
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 – 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 – Iris 
de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be – João Ri be i ro
– José Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra nhão – José 
Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o nel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mag no Mal ta – Mão San ta –
Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros
– Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho
Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro se a na
Sar ney – 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 – 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 71 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.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que esta
ses são es ta va pre vis ta para o com pa re ci men to do
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas-
tos, para ex por acer ca da vi o lên cia ur ba na e des cri-
mi na li za ção do uso de dro gas.

Sua Exce lên cia co mu ni cou ao Pre si den te des -
ta Casa a im pos si bi li da de do seu com pa re ci men to
por mo ti vo jus ti fi ca do, ra zão por que as ma té ri as
que não fo ram apre ci a das na ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de on tem, em vir tu de da obs tru ção da pa u ta,
trans fe ri das para a ses são da pró xi ma ter ça-fe i ra,
dia 8, fo ram an te ci pa das para hoje, acres ci das das
Me di das Pro vi só ri as nºs 82, 85 e 87, de 2002, do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e do Re-
que ri men to nº 184, de 2003.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – 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 a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, de i xei o Con se lho de Éti ca
para vir a esta ses são na su po si ção de que o Mi nis-
tro es ta ria pre sen te. Estou sa ben do ago ra que S.
Exª não virá. Per gun to se o Mi nis tro mar cou uma ou -
tra data para vir aqui e se apre sen tou uma ra zão
que jus ti fi cas se a sua au sên cia. Se não a apre sen-
tou, essa se ria uma des cor te sia com o Se na do Fe-
de ral, que me per doe S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra
Cam pos) – Se na dor Jef fer son Pé res, a Mesa in-
for ma a V. Exª que a au sên cia do emi nen te Mi nis-
tro se deu por mo ti vo de sa ú de e que ain da não
há uma data pre vis ta para o com pa re ci men to de
S. Exª aqui.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Ca-
bral.

É lido o se guin te:
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EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 75, DE 2003
(Nº 112/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 11 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
da Dou to ra Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci, para exer cer o
car go de Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti-
vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, do Mi nis té rio da
Jus ti ça, com man da to de 2 anos.

Bra sí lia, 1º de abril de 2003. – Luís Iná cio Lula
Da Sil va.

EM nº 48 – MJ

Bra sí lia, 6 de mar ço de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia a ane xa men sa gem in di can do o nome da
Drª Ma ria Pa u la Dal la ri Buc ci para exer cer o car go de
Pro cu ra dor-Ge ral do Con se lho Admi nis tra ti vo de De -
fe sa Eco nô mi ca – CADE, do Mi nis té rio da Jus ti ça,
com man da to de 2 anos, na vaga de cor ren te do pe di-
do de exo ne ra ção de Fer nan do de Ma ga lhães Fur lan.

Res pe i to sa men te, – Mar cio Tho maz Bas tos.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Ca bral.

É lido o se guin te:

Of.129/2003-GLGOV

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 66-A, pa rá gra fo úni co do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, in di co o Se na dor
Hé lio Cos ta como Vice-Lí der do Go ver no.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var meus
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.  –  Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

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 Ca bral.

São li dos os se guin tes:

OF. GLPMDB Nº 098/2003

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 114, de 31 de
mar ço de 2003, que “dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral sob a égi de do Pro gra ma Espe ci al de
Cré di to para a Re for ma Agrá ria – PROCERA, do Pro -
gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa -
mi li ar – PRONAF, ou de ou tras fon tes de re cur sos, por 
agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to res,
suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res  Su plen tes
Se na do ra Íris de Ara ú jo Se na dor Ger son Ca ma ta
Se na dor Val dir Ra upp Se na dor Amir Lan do
Se na dor Alber to Sil va  Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.PSDB/Nº 465/2003

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ani val-
do Vale e Arnon Be zer ra, como mem bros ti tu la res, e
os De pu ta dos Rose de Fre i tas e Sér gio Car va lho,
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 
114, de 2003, que “Dis põe so bre a re pac tu a ção e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de
cré di to ru ral con tra ta das sob a égi de do Pro gra ma
Espe ci al de Cré di to para a Re for ma Agrá ria –
PROCERA, do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to
da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, ou de ou tras fon-
tes de re cur sos, por agri cul to res fa mi li a res, mini e pe -
que nos agri cul to res, suas as so ci a ções e co o pe ra ti-
vas, 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.

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 Ca bral.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº  12, DE 2003

Alte ra os arts. 21 e 22 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para de fi nir a com pe tên cia
da União no or de na men to do Sis te ma
Na ci o nal de Me te o ro lo gia e Cli ma to lo gia.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.21. .................................................
..............................................................
XII- .......................................................
..............................................................
g)os ser vi ços de me te o ro lo gia e cli ma-

to lo gia;
..............................................................
XXVI – ins ti tu ir sis te ma na ci o nal de in -

for ma ções me te o ro ló gi cas e cli ma to ló gi cas.
(NR).”
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Art. 2º O art. 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te in ci so XXX:

“Art.22. ..................................................
..............................................................
XXX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de 

me te o ro lo gia. (NR)”

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 im por tân cia dos ser vi ços de me te o ro lo gia e
cli ma to lo gia pode ser ava li a da sob três as pec tos:
se gu ran ça da vida, bem-es tar da po pu la ção e va lor
eco nô mi co. As con di ções de tem po e cli ma afe tam
di re ta men te mu i tas ati vi da des, tais como: agri cul tu-
ra, pe cuá ria, meio am bi en te e pla ne ja men to ur ba no,
re cur sos hí dri cos, se tor ener gé ti co, de fe sa ci vil, in-
dus tria, co mér cio, tu ris mo, me i os de trans por te,
além de ou tras. Os de sas tres na tu ra is re sul tam em
gra ves pre ju í zos eco nô mi cos ad vin dos de fe nô me-
nos me te o ro ló gi cos ad ver sos, tais como: se cas,
inun da ções, ge a das e tem pes ta des. Mu dan ças cli-
má ti cas e po lu i ção at mos fé ri ca ame a çam o meio
am bi en te, com se ve ras im pli ca ções para a vida e
sa ú de.

A dis po ni bi li da de de in for ma ções me te o ro ló gi-
cas con ven ci o na is e por sen so ri a men to re mo to, jun -
ta men te com as ori un das de mo de los at mos fé ri cos
cons ti tu em con di ções de ter mi nan tes para o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País. Di an te dis to,
para que os pro du tos ge ra dos des sas in for ma ções
al can cem a con fi a bi li da de e efi ciên cia ne ces sá ri as,
evi tan do-se a du pli ci da de de es for ços, faz-se ne ces-
sá rio re or de nar o sis te ma exis ten te de me di ção, tra -
ta men to e re cu pe ra ção de da dos, ar ma ze na men to,
di fu são, pre vi sões e ou tras in for ma ções me te o ro ló-
gi cas, bem como o in cen ti vo à pes qui sa e ao de sen-
vol vi men to tec no ló gi co vin cu la do à área.

Essa re or de na ção con sis te na iden ti fi ca ção de
ins tru men tos, di re tri zes e ob je ti vos ge ra is, so men te
viá ve is pela ins ti tu i ção de uma Po lí ti ca Na ci o nal de
Me te o ro lo gia que per mi ta uma vi são ge ral do se tor,
con subs tan ci a da no Sis te ma Na ci o nal de Me te o ro lo-
gia e Cli ma to lo gia. Essa me di da per mi ti rá uma ma i-
or in te gra ção en tre mi nis té ri os, en ti da des pú bli cas
fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, se tor pri va do e
usuá ri os, além de ou tros ato res, vi san do à de mo cra-
ti za ção tan to do uso da in for ma ção como da ges tão
do sis te ma.

A in tro du ção das di re tri zes para a Po lí ti ca
Na ci o nal de Me te o ro lo gia e Cli ma to lo gia en tre as
ma té ri as de com pe tên cia le gis la ti va pri va ti va da
União visa a ga ran tir a ne ces sá ria uni da de ao Sis -
te ma Na ci o nal de Me te o ro lo gia e Cli ma to lo gia
com pos to por ór gãos fe de ra is, como o Insti tu to
Na ci o nal de Me te o ro lo gia (INMET), e o Cen tro de
Pre vi são de Tem po e Estu dos Cli má ti cos
(CPTEC), vin cu la do ao Insti tu to Na ci o nal de Pes-
qui sas Espa ci a is (INPE), en ti da des pú bli cas es ta-
du a is e em pre sas pri va das.

Cum pre res sal tar a con ve niên cia de dar com-
pe tên cia à União no con tro le dos ser vi ços em ques -
tão. Isso pos si bi li ta rá ao po der pú bli co fi xar con di-
ções de fun ci o na men to, or ga ni za ção e modo de
pres ta ção dos ser vi ços, a fim de res guar dar os in te-
res ses da so ci e da de.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
com pre en são de nos sos pa res para a apro va ção
des sa Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, que,
ao nos so ver, cons ti tui uma im por tan te ini ci a ti va
do Po der Le gis la ti vo para or ga ni zar o Sis te ma Na -
ci o nal de Me te o ro lo gia e Cli ma to lo gia no País e
pro je tar as ba ses para a ins ti tu i ção de uma Po lí ti-
ca Na ci o nal de Me te o ro lo gia e Cli ma to lo gia, an ti-
go an se io da co mu ni da de ci en tí fi ca e pro fis si o nal
li ga da ao se tor.

Sala das Ses sões, 3 de Abril de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias.
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Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
Art. 21. (*) Com pe te à União:
I – man ter re la ções com es ta dos es tran ge i ros e

par ti ci par de or ga ni za ções in ter na ci o na is;
II – de cla rar a guer ra e ce le brar a paz;
III – as se gu rar a de fe sa na ci o nal;
IV – per mi tir, nos ca sos pre vis tos em lei com ple-

men tar, que for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó-
rio na ci o nal ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men te;

V – de cre tar o es ta do de sí tio, o es ta do de de fe-
sa e a in ter ven ção fe de ral;

VI – au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér-
cio de ma te ri al bé li co;

VII – emi tir mo e da;
VIII – ad mi nis trar as re ser vas cam bi a is do País

e fis ca li zar as ope ra ções de na tu re za fi nan ce i ra, es -
pe ci al men te as de cré di to, câm bio e ca pi ta li za ção,
bem como as de se gu ros e de pre vi dên cia pri va da;

IX – ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi-
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men-
to eco nô mi co e so ci al; Se na do Fe de ral – Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988;

X – man ter o ser vi ço pos tal e o cor re io aé reo na -
ci o nal;

XI – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te con ces-
são a em pre sas sob con tro le aci o ná rio es ta tal, os ser-
vi ços te le fô ni cos, te le grá fi cos, de trans mis são de da -
dos e de ma is ser vi ços pú bli cos de te le co mu ni ca ções,
as se gu ra da a pres ta ção de ser vi ços de in for ma ções
por en ti da des de di re i to pri va do por meio da rede pú -
bli ca de te le co mu ni ca ções ex plo ra da pela União; 

XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te au to ri-
za ção, con ces são ou per mis são:

a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, de sons e 
ima gens e de ma is ser vi ços de te le co mu ni ca ções;

b) os ser vi ços e ins ta la ções de ener gia elé tri ca
e o apro ve i ta men to ener gé ti co dos cur sos de água,
em ar ti cu la ção com os es ta dos onde se si tu am os po -
ten ci a is hi dro e ner gé ti cos;

c) a na ve ga ção aé rea, ae ro es pa ci al e a in fra-es-
tru tu ra ae ro por tuá ria;

d) os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio e aqua-
viá rio en tre por tos bra si le i ros e fron te i ras na ci o na is, ou 
que trans po nham os li mi tes de Esta do ou Ter ri tó rio;

e) os ser vi ços de trans por te ro do viá rio in te res-
ta du al e in ter na ci o nal de pas sa ge i ros;

f) os por tos ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres;
XIII – or ga ni zar e man ter o Po der Ju di ciá rio, o

Mi nis té rio Pú bli co e a De fen so ria Pú bli ca do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os;

XIV – or ga ni zar e man ter a po lí cia fe de ral, a po lí-
cia ro do viá ria e a fer ro viá ria fe de ra is, bem como a po -
lí cia ci vil, a po lí cia mi li tar e o cor po de bom be i ros mi li-
tar do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os;

XV – or ga ni zar e man ter os ser vi ços ofi ci a is de
es ta tís ti ca, ge o gra fia, ge o lo gia e car to gra fia de

âm bi to na ci o nal;
XVI – exer cer a clas si fi ca ção, para efe i to in di ca-

ti vo, de di ver sões pú bli cas e de pro gra mas de rá dio e
te le vi são;

XVII – con ce der anis tia;
XVIII – pla ne jar e pro mo ver a de fe sa per ma nen-

te con tra as ca la mi da des pú bli cas, es pe ci al men te
as se cas e as inun da ções;
XIX – ins ti tu ir sis te ma na ci o nal de ge ren ci a men-

to de re cur sos hí dri cos e de fi nir cri té ri os de ou tor ga
de di re i tos de seu uso;

XX – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e

trans por tes ur ba nos;
XXI – es ta be le cer prin cí pi os e di re tri zes para o

sis te ma na ci o nal de vi a ção;
XXII – exe cu tar os ser vi ços de po lí cia ma rí ti ma,

aé rea e de fron te i ra;
XXIII – ex plo rar os ser vi ços e ins ta la ções nu cle-

a res de qual quer na tu re za e exer cer mo no pó lio es ta-
tal so bre a pes qui sa, a la vra, o en ri que ci men to e re -
pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção e o co mér cio de
mi né ri os nu cle a res e seus de ri va dos, aten di dos os
se guin tes prin cí pi os e con di ções:

a) toda ati vi da de nu cle ar em ter ri tó rio na ci o nal
so men te será ad mi ti da para fins pa cí fi cos e me di an te
apro va ção do Con gres so Na ci o nal;

b) sob re gi me de con ces são ou per mis são, é
au to ri za da a uti li za ção de ra di o i só to pos para a

pes qui sa e usos me di ci na is, agrí co las, in dus tri-
a is e ati vi da des aná lo gas;

c) a res pon sa bi li da de ci vil por da nos nu cle a res
in de pen de da exis tên cia de cul pa;

XXIV – or ga ni zar, man ter e exe cu tar a ins pe ção
do tra ba lho;

XXV – es ta be le cer as áre as e as con di ções para 
o exer cí cio da ati vi da de de ga rim pa gem, em

for ma as so ci a ti va.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 8, de 1995
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 19, de 1998
Art. 22. (*) Com pe te pri va ti va men te à União le -

gis lar so bre:
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I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;

II – de sa pro pri a ção;
III – re qui si ções ci vis e mi li ta res, em caso de imi -

nen te pe ri go e em tem po de guer ra;
IV – águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca-

ções e ra di o di fu são;
V – ser vi ço pos tal;
VI – sis te ma mo ne tá rio e de me di das, tí tu los e

ga ran ti as dos me ta is;
VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e trans -

fe rên cia de va lo res;
VIII – co mér cio ex te ri or e in te res ta du al;
IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por tes;
X – re gi me dos por tos, na ve ga ção la cus tre, flu -

vi al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;
XI – trân si to e trans por te;
XII – ja zi das, mi nas, ou tros re cur sos mi ne ra is e

me ta lur gia;
XIII – na ci o na li da de, ci da da nia e na tu ra li za ção;
XIV – po pu la ções in dí ge nas;
XV – emi gra ção e imi gra ção, en tra da, ex tra di-

ção e ex pul são de es tran ge i ros;
XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -

pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
XVII – or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio Pú bli-

co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral e dos Ter -
ri tó ri os, bem como or ga ni za ção ad mi nis tra ti va des tes;

XVIII – sis te ma es ta tís ti co, sis te ma car to grá fi co
e de ge o lo gia na ci o na is;

XIX – sis te mas de pou pan ça, cap ta ção e ga ran-
tia da pou pan ça po pu lar;

XX – sis te mas de con sór ci os e sor te i os;
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos,

ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção
das po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta-
res; Se na do Fe de ral – Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988

XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e das po lí-
ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;

XXIII – se gu ri da de so ci al;
XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal;

XXV – re gis tros pú bli cos;
XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za;
XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta-

ção, em to das as mo da li da des, para a ad mi nis tra ção
pú bli ca, di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções ins ti-
tu í das e man ti das pelo po der pú bli co, nas di ver sas
es fe ras de go ver no, e em pre sas sob seu con tro le;

XXVIII – de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ae ro es pa ci al,
de fe sa ma rí ti ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção

na ci o nal;
XXIX – pro pa gan da co mer ci al.
Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar po de rá au to-

ri zar os Esta dos a le gis lar so bre ques tões es pe cí fi cas
das ma té ri as re la ci o na das nes te ar ti go.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 19, de 1998
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de
ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan-
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 26, de 
2003-CN (nº 106/2003, na ori gem), pela qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca en ca mi nha ao Con gres so Na -
ci o nal, nos ter mos do art. 6º da Lei nº 10.147, de 21
de de zem bro de 2000, o Re la tó rio do re sul ta do da
im ple men ta ção da men ci o na da Lei, re la ti va men te
aos pre ços ao con su mi dor dos pro du tos re fe ri dos
em seu art. 1º.

A men sa gem 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 re ce beu a Men sa gem nº 73, de
2003 (nº 109/2003, na ori gem), de 1º do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do §
1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho
de 1995, en ca mi nha a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti-
va ao se gun do tri mes tre de 2003.

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

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

MENSAGEM Nº 73, DE 2003
(Nº 109/2003, na ori gem)

Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de

29 de ju nho de 1995, com vis tas ao en ca mi nha men to
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à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos des sa Casa do
Con gres so Na ci o nal, en vio a Vos sa Exce lên cia a Pro -
gra ma ção Mo ne tá ria para o 2º tri mes tre de 2003.

Bra sí lia, 1º de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Avi so nº 99/MF

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
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

Assun to: Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o 2º tri mes tre
de 2003.

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

ma ção Mo ne tá ria para o 2º tri mes tre de 2003, apro va-
da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal em ses são de
27 de mar ço de 2003, para que seja en vi a da à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral,
con for me dis pos to no art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de
ju nho de 1995. – Aten ci o sa men te, Anto nio Pal lo ci
Fi lho , Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

05958 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    271ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05959ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



05960 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    273ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05961ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



05962 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    275ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05963ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



05964 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    277ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05965ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



05966 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    279ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05967ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



05968 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    281ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05969ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



05970 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    283ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05971ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



05972 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    285ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05973ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



05974 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    287ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 74, de
2003 (nº 111/2003, na ori gem), de 1º do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos
do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de-
mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês de
fe ve re i ro do cor ren te ano, as ra zões de las de ter mi nan-
tes e a po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin -
cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 64, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do de
São Pa u lo, por per mu ta com o Se na dor Pa u lo Paim.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
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 Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Srªs e Srs. Se na do res, como Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
que ro in for mar so bre a im por tan te re u nião que ti ve-
mos hoje pela ma nhã com a Emba i xa do ra dos Esta -
dos Uni dos no Bra sil, Don na Hri nak, e o Emba i xa dor
do Re i no Uni do, Ro ger Bone, para ex pli ca rem as ra -
zões da guer ra de seus pa í ses con tra o Ira que.

Hou ve um com pa re ci men to ex pres si vo dos Se -
na do res na Co mis são, mes mo com o fun ci o na men to
con co mi tan te do Con se lho de Éti ca, em re u nião de
gran de im por tân cia.

A re u nião de hoje ocor reu duas se ma nas após o 
de po i men to do Emba i xa dor do Ira que, Jar ral lah Alo -
ba idy, à Co mis são, quan do res pon deu às per gun tas
de cer ca de vin te Par la men ta res du ran te uma au diên-
cia que de mo rou pou co mais que três ho ras.

Sr. Pre si den te, ao che gar aqui, a Emba i xa do ra
dos Esta dos Uni dos no Bra sil in for mou-me que te ria
de re tor nar à Emba i xa da ao meio-dia para re ce ber re -
pre sen tan tes de en ti da des bra si le i ras que de se ja vam
en tre gar-lhe um do cu men to, in clu si ve por mi nha so li-
ci ta ção. Por que cito isso? A Emba i xa do ra sa bia que
hoje vi ri am aqui dois Emba i xa do res, que o Emba i xa-
dor do Ira que ha via per ma ne ci do aqui por três ho ras e 
que as Srªs e os Srs. Se na do res ti nham gran de in te-
res se pelo as sun to. Por isso, en ten do que se ria pró -
prio que a Emba i xa do ra Don na Hri nak ti ves se per ma-
ne ci do até o fim da au diên cia e, as sim, ti ves se res-
pon di do a to das as per gun tas for mu la das.

Após ou vir as per gun tas de apro xi ma da men te
dez Se na do res, a Emba i xa do ra fez suas con si de ra-
ções e dis se que as res pon de ria por es cri to mais tar -
de. Estão aqui os Se na do res Hé lio Cos ta e João Ca -
pi be ri be, que são tes te mu nhas dis so. Fi quei pre o cu-
pa do e es tou pen san do nis so até ago ra. Te nho uma
re la ção de mu i to res pe i to e de ami za de pela Emba i-
xa do ra Don na Hri nak des de quan do S. Exª era con su-
le sa em São Pa u lo e eu a re ce bi em mi nha re si dên cia.
Des de aque la épo ca, te mos di a lo ga do.

Fico ima gi nan do, Se na dor Hé lio Cos ta, que já vi -
veu nos Esta dos Uni dos, e Se na dor João Ca pi be ri be, o
que se da ria se o Emba i xa dor do Bra sil nos Esta dos
Uni dos fos se con vi da do a ex por pe ran te a Co mis são de 
Re la ções Exte ri o res do Se na do nor te-ame ri ca no so bre
um as sun to de gran de re le vân cia e sa ís se da re u nião
an tes de res pon der às per gun tas fe i tas. A Emba i xa do ra
Don na Hri nak sa bia que se tra ta va de um as sun to de
gran de im por tân cia para nós, tan to é que, to das as se -
ma nas, des de o iní cio do ano le gis la ti vo, inú me ros são
os Se na do res que têm tra ta do des se as sun to, ob je to de 
di ver sas mo ções já apre ci a das e apro va das.

Fico, en tão, pen san do na hi pó te se de ocor rer a
mes ma si tu a ção com o Emba i xa dor bra si le i ro nos Esta -
dos Uni dos, Ru bem Bar bo sa. Caso S. Exª fos se con vi-
da do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na-
do ame ri ca no, ou vis se a ar güi ção e as pon de ra ções de
cer ca de dez Se na do res, será que os Se na do res nor -
te-ame ri ca nos con si de ra ri am ade qua do que o Emba i-
xa dor bra si le i ro dis ses se: “Ago ra vou pre ci sar sair, por
ca u sa de um com pro mis so que as su mi”? A Emba i xa do-
ra, num ho rá rio que se ria para pos si bi li tar a ela res pon-
der com ma i or de ta lha men to a uma ques tão de ta ma-
nha gra vi da de e com ple xi da de, dis se que pre ci sa va ir
em bo ra e que res pon de ria por es cri to.

Sin ce ra men te, fi quei pre o cu pa do. Até in sis ti com
ela nes se sen ti do. Eu até po de ria acom pa nhá-la, de po is
que res pon des se às in da ga ções, que ex pli cas se aos
bra si le i ros que gos ta ri am de lhe en tre gar um ma ni fes to.
Ela es ta va pe ran te os Se na do res, res pon den do à Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal!

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Hé lio Cos ta, con ce do um apar te a V. Exª. Inclu -
si ve, dado o fato de V. Exª ter vi vi do nos Esta dos Uni dos,
eu gos ta ria de com par ti lhar com V.Exª esta mi nha pre o-
cu pa ção. O que ocor re ria se o Emba i xa dor Ru bem Bar -
bo sa fos se con vi da do pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do nor te-ame ri ca no para es cla re cer
al gu mas ques tões aos Se na do res e se re ti ras se di zen-
do que res pon de ria às per gun tas por es cri to?

Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 05975ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



E se hou ves se a ne ces si da de de de ta lha men to
das res pos tas por es cri to da Emba i xa do ra, algo que
de man das se ma i o res es cla re ci men tos, como ocor reu
com o Emba i xa dor Ro ger Bone? Após ter res pon di do
às in da ga ções, V. Exª quis um es cla re ci men to a mais,
e o Emba i xa dor pôde pres tar-lhe esse es cla re ci men-
to. Ele agiu com res pe i to a V. Exª e à Co mis são.

Eu gos ta ria que a Emba i xa do ra ti ves se tido a
mes ma ati tu de, em res pe i to a nós, Se na do res.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Su plicy. Com par ti lho com V. Exª da mes -
ma pre o cu pa ção, prin ci pal men te por que a Co mis são
de Re la ções Exte ri o res do Se na do é o fó rum cor re tís-
si mo para as dis cus sões per ti nen tes que ti ve mos
hoje de ma nhã, so bre um con fli to que pre o cu pa a to -
dos nós e, cer ta men te, ao Bra sil. Mas eu lem bra ria,
Se na dor Su plicy, que, es pe ci al men te du ran te esta
guer ra, o que está acon te cen do em to dos os ní ve is da 
ad mi nis tra ção ame ri ca na é a in to le rân cia à crí ti ca, o
que é per fe i ta men te sa u dá vel no ins tan te em que nos
pro po mos a com par ti lhar as do res do povo ame ri ca-
no. V. Exª tem um ex ce len te re la ci o na men to não só
com a Emba i xa do ra, mas com o povo ame ri ca no; e
eu, da mes ma for ma. Vivi du ran te qua se 18 anos nos
Esta dos Uni dos. Te nho dois fi lhos ci da dãos ame ri ca-
nos: um é mé di co; o ou tro, en ge nhe i ro. Ambos vi vem
nos Esta dos Uni dos e sen tem a amar gu ra e a in se gu-
ran ça des sa guer ra. Lem bro, aqui, al guns epi só di os
que ocor re ram no ano pas sa do e que mos tram a nos -
sa to le rân cia em con tras te com a in to le rân cia ame ri-
ca na. Se V. Exª se re cor da, du ran te a cam pa nha, as
agên ci as de ris co ame ri ca nas in sis ten te men te di zi am
para o mun do in te i ro que o Bra sil era um país ins tá vel
eco no mi ca men te; que, se o Pre si den te Lula che gas-
se ao Pa lá cio do Pla nal to, a eco no mia bra si le i ra não
re sis ti ria a uma ad mi nis tra ção do Par ti do dos Tra ba-
lha do res; que o nos so País não ofe re cia a se gu ran ça
ne ces sá ria para os in ves ti do res. O que acon te ceu? O
ris co-país do Bra sil, que era de 700 pon tos, ele vou-se
para 2.400, tra zen do enor mes pre ju í zos à eco no mia
na ci o nal, tra zen do dí vi das la men tá ve is para o Go ver-
no que ini ci a va, por que ti ve mos que pa gar mu i to mais 
para a ro la gem da dí vi da do Bra sil no fim do ano. Pou -
co de po is, lem bro-me que o Se cre tá rio do Te sou ro
ame ri ca no teve o des ca ra men to de di zer que o Lula
era um do i do, que ele ti nha que pro var que não era
do i do. Onde já se viu uma co i sa des sas? Um se cre tá-
rio de go ver no! É como se um Mi nis tro bra si le i ro fi zes-
se um co men tá rio des te ní vel, que o pre si den te ame -
ri ca no ele i to ti nha que mos trar para o mun do que não
era lou co! Ele é que te ria que mos trar para o mun do
como um ma lu co des se che ga a ser Se cre tá rio do Te-

sou ro dos Esta dos Uni dos! Esse é que é o pe ri go que
es ta mos cor ren do. Da mes ma for ma, pou co de po is, o
vice-pre si den te da Câ ma ra de Co mér cio dos Esta dos
Uni dos, numa re u nião com em pre sá ri os ame ri ca nos,
dis se que a cul pa pela ins ta bi li da de que es ta va ha-
ven do no mo men to da tran si ção não era por que as
agên ci as de ris co es ta vam di zen do que o Bra sil era
um pés si mo in ves ti men to, a cul pa era do Pre si den te
Lula, por que ele é que ha via le va do o Bra sil àque la
ins ta bi li da de eco nô mi ca, e não as agên ci as de ris co
ame ri ca nas. E como é que ace i ta mos tudo isso? Ace i-
ta mos as crí ti cas, res pon de mos à al tu ra, e mos tra-
mos que isso não era ver da de. O Pre si den te as su miu
o go ver no e, ime di a ta men te, o ris co-país do Bra sil
des pen cou. Hoje, está aba i xo de mil pon tos, está em
999 pon tos. Esta mos com a eco no mia or ga ni za da. O
Bra sil está no va men te com as por tas aber tas para o
ca pi tal in ter na ci o nal, que vem aqui nos aju dar a re cor-
rer a eco no mia na ci o nal. Po rém, o que acon te ce no
ins tan te em que os Se na do res da Re pú bli ca se re ú-
nem na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal – por que es ta mos fa lan do de uma guer ra in -
ter na ci o nal que afe ta a to dos nós – e fa zem crí ti cas
per ti nen tes? E qual é a crí ti ca que es ta mos fa zen do?
É a se guin te: Não exis te lado cer to nes sa guer ra. Só
há um lado: o da paz. Não adi an ta di zer que não es ta-
mos com os Esta dos Uni dos, con for me foi dito na pró -
pria pa les tra; não adi an ta di zer que al guns es tão com
Sad dam. Não tem je i to. Nes sa guer ra, só há um lado:
o lado da paz. Quem não es ti ver do lado da paz está
do lado er ra do. Até por que não exis te guer ra jus ta, só
exis te guer ra in jus ta; não exis te bom ba in te li gen te, só
exis te bom ba bur ra, foi o que re pe ti mos. Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª se lem bra dos es for ços que
fo ram fe i tos, prin ci pal men te na dé ca da pas sa da, no
go ver no de Jimmy Car ter e, de po is, no go ver no de Bill 
Clin ton? Os dois tra ba lha ram pela paz. Qu a se se che -
gou à paz no Ori en te Mé dio, no acor do de Camp Da -
vid. Qu a se se con se guiu a paz no va men te en tre ára -
bes e ju de us no go ver no de Clin ton. Mas, la men ta vel-
men te, a guer ra pa re ce que é o mo ti vo mais im por tan-
te da exis tên cia do go ver no do Pre si den te Bush. Por -
tan to, a pre o cu pa ção de V. Exª é de to dos nós. Cre io
que de ve mos de i xar pas sar este mo men to de mu i ta
ten são e con vi dar no va men te a Emba i xa do ra. Se gun-
do as no tí ci as que es ta mos ou vin do, as for ças ame ri-
ca nas e in gle sas es tão a dez qui lô me tros de Bag dá.
Nós até en ten de mos a di fi cul da de de se vi ver este
mo men to. Mas, pas sa do esse ins tan te mais di fí cil da
guer ra, que ela pos sa vol tar para con ver sar co nos co
so bre as po si ções ame ri ca nas. Te nho cer te za de que
essa re a ção, essa in to le rân cia crí ti ca se deve, em
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prin cí pio e prin ci pal men te, ao fato de que es ta mos vi -
ven do uma guer ra di fí cil, in jus ta, es pe ci al men te para
o povo ame ri ca no. Te mos que des ta car sem pre a di fe-
ren ça en tre o go ver no e o povo ame ri ca no. É pre ci so
sem pre fa zer essa di fe ren ça, por que o nos so apo io é
sem pre ao povo ame ri ca no, como o nos so apo io é ao
povo do Ira que, que não tem nada a ver com um di ta-
dor san gui ná rio, um di ta dor que de ve ria, sim, sair do
po der, mas por me i os de mo crá ti cos, con for me fi ze-
mos aqui, na Amé ri ca La ti na. Ha via uma di ta du ra na
Argen ti na, ou tra no Chi le e ou tra no Uru guai. Nin-
guém pre ci sou in va dir o Chi le, o Uru guai, ou a Argen -
ti na. Inva di mos com idéi as. Con se gui mos pe ne trar
nos co ra ções e men tes dos ar gen ti nos, dos chi le nos
e dos uru gua i os e fazê-los im plan tar uma de mo cra cia.
Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Hé lio Cos ta. V. Exª re lem-
brou aqui fa tos de ex tra or di ná ria re le vân cia.

Como V. Exª, tam bém apren di a ad mi rar o povo
nor te-ame ri ca no e as pes so as que, lá, tan tas li ções nos
de ram. Tam bém o povo in glês. Apren di com pes so as
como Ber trand Rus sel e John Len non, in gle ses, e Mar tin
Lut her King Jú ni or e Bob Dylan, nor te-ame ri ca nos, que
de ve mos re a li zar todo o es for ço para per su a dir pes so as
de nos sos pon tos de vis ta por me i os que não se jam ain -
da mais ódio, mais vin gan ça, ma i or vi o lên cia ou a uti li za-
ção dos ins tru men tos bé li cos, por meio da guer ra, da
mor te de tan tas pes so as que, con for me te mos vis to pelo
no ti ciá rio de te le vi são, é algo to tal men te inad mis sí vel,
que fere a cons ciên cia dos po vos do mun do.

Qu an tas pes so as pre ci sa rão mor rer até que
per ce ba mos que mu i tos já mor re ram? É o que diz
Bob Dylan, e foi o que eu quis ex pres sar à Emba i xa-
do ra Don na Hri nak, para que S. Exª pu des se tam bém
per ce ber o sen ti men to de to dos nós, que, no Se na do
Fe de ral, so mos con sen su a is nes se as pec to. É im por-
tan te que S. Exª, como Emba i xa do ra dos Esta dos
Uni dos, te nha efe ti va no ção do sen ti men to do povo
nor te-ame ri ca no, que hoje foi mu i to bem ex pres so por 
Se na do res de to dos os Par ti dos.

V. Exª, o Se na dor Ca pi be ri be e ou tros ali re cor-
da ram que hou ve mu i tas épo cas em que o go ver no
dos Esta dos Uni dos apo i ou a ins ti tu i ção de re gi mes
que não eram de mo crá ti cos, in clu si ve na Amé ri ca La -
ti na e em nos so pró prio País. Na ver da de, nos úl ti mos
cen tos e pou cos anos, hou ve mu i to mais do que qua -
ren ta in ter ven ções de tro pas mi li ta res do go ver no dos 
Esta dos Uni dos na Amé ri ca La ti na para aju dar a der -
ru ba da de go ver nos mu i tas ve zes ele i tos de mo cra ti-
ca men te e ins ta lar ou tros que não fo ram de mo cra tas.
Como di ver sos Se na do res as si na la ram, foi o pró prio

go ver no dos Esta dos Uni dos que aju dou o for ta le ci-
men to de Sad dam Hus se in para que pu des se re a li zar
uma guer ra con tra o Irã.

Se ria mu i to me lhor, com o ex tra or di ná rio po der
que têm os Esta dos Uni dos, se o seu go ver no – e
para isso te ria o apo io mun di al – ten tas se per su a dir o
povo ira qui a no a mo di fi car as suas ins ti tu i ções por
me i os que não fos sem o da ma tan ça de pes so as e da
des tru i ção do pa tri mô nio da Hu ma ni da de exis ten te
em tan tas ci da des do Ira que.

Se nós, bra si le i ros, fo mos às ruas aos mi lhões
para lu tar por “Di re tas, já”, será que algo se me lhan te
não po de ria ocor rer no Ira que? Não po de ri am os che fes
de Esta do, re u ni dos na ONU, di zer que gos ta ri am de ir
ao Ira que fa lar ao povo que é pre ci so uma ou tra so lu ção
que não seja essa que está ocor ren do? A in te li gên cia
do ser hu ma no não per mi ti ria aos nor te-ame ri ca nos ter
uma ini ci a ti va como essa? Não po de ria o Pre si den te
Ge or ge Wal ker Bush, por exem plo, con vi dar lí de res re li-
gi o sos, in clu si ve João Pa u lo II, para di a lo gar di re ta men-
te com Sa dam Hus se in, ex pres san do-lhe que os po vos
do mun do não po dem mais ad mi tir a con ti nu i da de de
seu re gi me e que se ria ne ces sá ria uma ou tra so lu ção
que não fos se a guer ra?

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
Bra ga.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª ex pres sa um sen ti men-
to de de cep ção e, ao mes mo tem po, uma cer ta in dig-
na ção pela for ma como a Co mis são e os Se na do res
bra si le i ros fo ram tra ta dos, com uma ní ti da des con si-
de ra ção e um cer to des pre zo. Meu sen ti men to tam-
bém é esse, mas que ro re co nhe cer que, no fun do,
não é nem des pre zo pe los Se na do res bra si le i ros,
mas fal ta de ra zão, per da com ple ta de ra zão. O go ver-
no nor te-ame ri ca no não tem mais o que di zer num
diá lo go fran co, ho nes to e aber to. A jus ti fi ca ti va da
guer ra – que fi cou sen do a po lí ti ca ofi ci al do Go ver no
de Bush – como sen do algo pre ven ti vo, isto é, con tra
um país que pu des se ame a çar a se gu ran ça dos Esta -
dos Uni dos, em pri me i ro lu gar, é ab so lu ta men te ina -
ce i tá vel sob o prin cí pio éti co que rege as re la ções in -
ter na ci o na is, o prin cí pio de so be ra nia. Ne nhum povo
pode pre su mir que o ou tro vai ata cá-lo e, an tes que
isso acon te ça, ata cá-lo. Essa foi a tese na zis ta e não
pre va le ce des de que o na zis mo foi der ro ta do. No en -
tan to, nem se tra ta dis so, por que é im pos sí vel con-
ven cer-se, num diá lo go aber to, fran co e ho nes to, que
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o Ira que, com o re gi me de Sa dam Hus se in, po de ria
ame a çar a se gu ran ça dos Esta dos Uni dos. É im pos-
sí vel pro var isso e de mons trá-lo ho nes ta men te. É ab -
so lu ta men te im pos sí vel que o Go ver no ame ri ca no se
re fi ra à ame a ça do ter ro ris mo. To dos con cor da mos
que, re al men te, o ter ro ris mo é uma ame a ça que pa i ra
so bre a na ção ame ri ca na, mas uma guer ra não vai re -
sol ver esse pro ble ma, ao con trá rio. Ela pode acir rar
os âni mos e, quem sabe, re a li men tar as ini ci a ti vas
ter ro ris tas mo vi das pelo ódio. Por tan to, a pos si bi li da-
de de o re gi me de Sa dam Hus se in ame a çar os Esta -
dos Uni dos não pas sa pela ca be ça de nin guém, ain -
da que hou ves se lá al gu mas ar mas quí mi cas ou bac -
te ri o ló gi cas, as qua is ain da não apa re ce ram, não sei
se vão apa re cer e, se apa re ce rem pela via da ocu pa-
ção ame ri ca na, te re mos o de ver até de des con fi ar,
por que está ha ven do mu i ta de sin for ma ção pro po si ta-
da. Os re pre sen tan tes do go ver no ame ri ca no não têm 
o que di zer, por isso de vem mes mo de sa pa re cer, fu -
gir. No fun do, tra ta-se de uma fuga do de ba te, do con -
fron to res pe i to so de idéi as. Nin guém foi des res pe i to-
so no en con tro, mas a Srª Emba i xa do ra não te ria o
que di zer, não te ria ra zões, ar gu men tos, fa tos, pro-
vas, não te ria nada. Então, foi pre fe rí vel ela es cu tar o
que es cu tou, pe dir li cen ça e sair, como fez. No en tan-
to, é cla ro que essa ati tu de atin ge, sim, o Se na do bra -
si le i ro, pois ne nhum de nós re ce be esse com por ta-
men to como sen do dig no de uma Emba i xa do ra, uma
re pre sen tan te do go ver no ame ri ca no. Esse sen ti men-
to que V.Exª está ex pres san do mu i to bem é o meu e o 
de to dos os Se na do res aqui pre sen tes. Esta mos jun -
tos com V. Exª nes se seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Co mun-
go in te i ra men te do seu pon to de vis ta.

Sr. Pre si den te, Se na dor João Ca pi be ri be, pelo
fato de a nos sa pa u ta ain da se en con trar tran ca da,
não es ta mos po den do de ci dir – como já te ria ocor ri do
des de on tem – a res pe i to dos re que ri men tos pro pon-
do que o Con se lho de Se gu ran ça da ONU se re ú na,
de pron to. O ou tro pro põe que o Papa João Pa u lo II
pos sa re u nir os lí de res re li gi o sos, pre fe ren ci al men te
em Bag dá, – se não em Bag dá, em Was hing ton ou
Lon dres – para, en tão, ten tar mos en con trar um ca mi-
nho para a paz. Como tais pro po si ções já fo ram apro -
va das, por una ni mi da de, no âm bi to da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, elas fa rão
par te da pa u ta da ses são da pró xi ma ter ça-fe i ra, que
será de li be ra ti va, e eu, como Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, so li ci ta rei
uma au diên cia jun to à Nun ci a tu ra Apos tó li ca, para
en tre gar, em mão, ao Nún cio Apos tó li co no Bra sil, a

de ci são do Se na do Fe de ral pro pon do a Sua San ti da-
de, o Papa João Pa u lo II, que tome essa ini ci a ti va, já
que apro va da, por una ni mi da de – re pi to –, na nos sa
Co mis são. Cer ta men te, na pró xi ma ter ça-fe i ra, tal
pro po si ção tam bém será apro va da pelo Ple ná rio do
Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. João Ca pi-
be ri be.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel e 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, so li ci tei a pa la vra pela Li de ran ça do
PSDB para, ra pi da men te, fa zer men ção a três as sun-
tos de in te res se de toda a re gião Ama zô ni ca, prin ci-
pal men te, e tam bém do Esta do de V. Exª. Tra ta-se do
con tin gen ci a men to de re cur sos da Su fra ma, Su pe rin-
ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, de cer ca de
mais de R$200 mi lhões.

Sr. Pre si den te, a Su pe rin ten dên cia da Zona
Fran ca de Ma na us, a Su fra ma, tem re ce i ta pró pria e,
par te des sa re ce i ta é con ve ni a da, pos te ri or men te,
para in ves ti men tos nas pre fe i tu ras dos di ver sos Esta -
dos da Ama zô nia para mu i tas obras já em pe nha das.
No en tan to, fo mos in for ma dos da anu la ção de mu i tos
des ses em pe nhos e do con tin gen ci a men to to tal dos
re cur sos da Su fra ma.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que re mos, aqui, fa zer
um ape lo aos Mi nis tros da Fa zen da, ao do De sen vol-
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e ao Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va para que re ve jam essa po -
si ção, pelo me nos no to can te à Su fra ma, já que os re -
cur sos são pró pri os e, por tan to, não uti li za ri am re cur-
sos do Te sou ro Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, cre io ser tam bém im por tan te que 
o Go ver no se de bru ce so bre a ques tão re la ti va ao Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Hoje, te mos inú me-
ras obras pa ra li sa das e, efe ti va men te, é pre ci so ur -
gên cia para a re to ma da de las.

Infor mo ain da que en ca mi nhei ao Mi nis tro Antô nio
Pa loc ci e à Li de ran ça do Go ver no no Se na do ple i to, que 
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já vi nha sen do dis cu ti do no Go ver no pas sa do, no sen ti-
do de dar so lu ção ao caso dos ser vi do res do Mi nis té rio
da Fa zen da que, hoje, são con tra ta dos pelo Ser pro, ten -
do em vis ta já exis tir um gru po de tra ba lho, que foi ins ti-
tu í do pela Por ta ria nº 369, de 2001, do Mi nis té rio da Fa -
zen da, para tal fim. Ago ra, es ta mos co bran do o re sul ta-
do, bus can do um ca mi nho para re sol ver mos, de fi ni ti va-
men te, a si tu a ção de mais de 2 mil ser vi do res.

Por fim, Sr. Pre si den te, que ro re gis trar e pe dir a
trans cri ção nos Ana is da Casa do do cu men to do
Encon tro Empre sa ri al Bra sil-Ve ne zu e la, re a li za do em 
Ca ra cas, que con tou com a par ti ci pa ção de em pre sá-
ri os e De pu ta dos Esta du a is do Esta do de Ro ra i ma,
da Re gião Nor te e de São Pa u lo, opor tu ni da de em
que fo ram es tru tu ra dos im por tan tes en ten di men tos
co mer ci a is para o fu tu ro da re gião.

O Pre si den te Hugo Chá ves re ce beu a de le ga ção
de De pu ta dos Esta du a is de Ro ra i ma, che fi a da pelo De -
pu ta do Raul Lima, 1º Se cre tá rio da Assem bléia. Por tan-
to, aqui, que ro enal te cer a ação da Assem bléia Le gis la-
ti va nes sa ques tão es pe cí fi ca e pe dir a trans cri ção – re -
pi to – do do cu men to en tre gue ao go ver no ve ne zu e la no
pe los De pu ta dos e em pre sá ri os.

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. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, por
per mu ta com o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo à tri bu na
para in for mar à Casa que con ver sei com o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va so bre o sa lá rio mí ni mo, opor-
tu ni da de em que pon de rei a Sua Exce lên cia acer ca
da im por tân cia do au men to do mes mo. E mais: di zia
eu a Sua Exce lên cia que con si de ro o sa lá rio mí ni mo o 
me lhor dis tri bu i dor de ren da do País. Dis se tam bém
ao Pre si den te que se ria im por tan te que uni fi cás se-
mos, mais uma vez, a data-base do sa lá rio mí ni mo
dos apo sen ta dos e dos pen si o nis tas para o dia 1º de
maio. O Pre si den te mos trou-se sim pá ti co à pro pos ta
e pe diu-me que fos se, ain da on tem, con ver sar com o
Mi nis tro da Pre vi dên cia. O re sul ta do da au diên cia
com S. Exª, o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni – que aliás foi
meu co le ga na Câ ma ra dos De pu ta dos – foi bas tan te
po si ti vo, por que tam bém S. Exª vê com sim pa tia a
pro pos ta de an te ci pa ção, em um mês, do pa ga men to
do sa lá rio mí ni mo aos apo sen ta dos e pen si o nis tas.
Na que la opor tu ni da de, so li ci tei ao Mi nis tro que es ten-
des se aos 22 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas
o mes mo per cen tu al de re a jus te que fos se dado ao
sa lá rio mí ni mo que, de con for mi da de com a me di da
pro vi só ria que che ga ao Con gres so Na ci o nal, é de
20%, e o Mi nis tro com pro me teu-se a as se gu rar aos
apo sen ta dos o re ce bi men to do ín di ce in te gral, cal cu-
la do pelo INPC. Se pe gar mos o INPC acu mu la do, já
que a data-base do Go ver no an te ri or era 1º de ju nho,
e o pro je tar mos para 1º ju nho tal vez até ul tra pas sas-
se os 20%. Qu e ro di zer que, se tra ba lhar mos – e con -
ver sei com o com pa nhe i ro João Lima, Pre si den te da
Co bap – Con fe de ra ção Bra si le i ra de Apo sen ta dos e
Pen si o nis tas, que tam bém tem cla ro isso – de ju nho a
maio, es ta re mos cal cu lan do a in fla ção no pe río do de
11 me ses e essa in fla ção deve fi car pró xi ma a 20%. 

Sr. Pre si den te, na pró xi ma ter ça-fe i ra, vou con -
ver sar com o Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci,
para que pos sa mos con ti nu ar essa ne go ci a ção, já
que há sim pa tia, por par te do Go ver no, para o ple i to
de os apo sen ta dos e pen si o nis tas vol ta rem a re ce ber
no dia 1º de maio, aliás, como sem pre se fez ao lon go
de mais de 60 anos. So men te nos úl ti mos três anos é
que a data foi al te ra da, pas san do o au men to do sa lá-
rio-mí ni mo para 1º de abril, e os apo sen ta dos e pen si-
o nis tas para 1º de ju nho.

Sr. Pre si den te, es pe ro que es ses es cla re ci men-
tos con tri bu am para o de ba te que tra va re mos nes ta
Casa so bre a me di da pro vi só ria. Quem sabe pos sa-

mos, já de for ma de fi ni ti va, até mes mo para 2004, re -
to mar mos a data-base para 1º de maio, as se gu ran do
para a mes ma épo ca o re a jus te ple no para apo sen ta-
dos e pen si o nis tas. Cre io que com isso po de re mos
até im ple men tar uma su ges tão do pró prio Mi nis tro da
Pre vi dên cia. Se gun do S. Exª, o Mi nis té rio está tra ba-
lhan do para que, a par tir do ano que vem, o apo sen ta-
do não re ce ba so men te a in fla ção dos úl ti mos doze
me ses, mas sim tam bém um au men to real cor res pon-
den te a 50% do cres ci men to do PIB.

O ar gu men to do Mi nis tro me sen si bi li zou. Di-
zia-me S. Exª: “Com cer te za, Paim, os apo sen ta dos e
pen si o nis tas não têm onde re cor rer, não têm como
me dir a pro du ti vi da de. Apos ta mos no cres ci men to do
Bra sil no Go ver no Lula de 4% a 5%. Assim, os apo -
sen ta dos pas sa ri am a ter um au men to real aci ma da
in fla ção”.

Sr. Pre si den te, em um qua dro oti mis ta – e sou
oti mis ta por na tu re za – de quem pen sa de for ma po si-
ti va, até por ter mos os nú me ros so bre os qua is ouvi,
hoje, os Se na do res co men tan do nes ta Casa – por
exem plo, os Se na do res Hé lio Cos ta, Ro ber to Sa tur ni-
no, Edu ar do Su plicy –, quan do o ris co Bra sil cai, a in -
fla ção cai e apon ta para o cres ci men to da eco no mia.
Estou con vic to de que essa pro pos ta do Mi nis tro de
as se gu rar, a par tir do ano que vem, au men tos re a is,
in clu si ve para os apo sen ta dos, de i xa mu i to pró xi mo
da qui lo que eu con ver sa va com o Se na dor Mão San -
ta, se S. Exª as sim me per mi tir, há pou cos mi nu tos,
quan do S. Exª me pa ra be ni za va pela mi nha ca mi nha-
da em de fe sa do sa lá rio mí ni mo no va lor equi va len te
a US$100.Di zia que sa bi am que eu não ha via mu da-
do de po si ção, mas que sa bi am tam bém – e são mu i-
to re a lis tas – que nes te ano não che ga rá a esse va lor.
Mas que de ve mos tra ba lhar para que, no ano que
vem, pos sa mos che gar, nes ta tri bu na, no dia 1º de
maio, e di zer que o sa lá rio che gou a US$100.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me um
apar te, Se na dor Pa u lo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Com sa -
tis fa ção, nes te mo men to, con ce do o apar te ao no bre
Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas. De ve ria
es tar aqui o Mi nis tro da Jus ti ça, mas Deus per mi tiu V.
Exª fa lar e a jus ti ça é o pão de que mais a hu ma ni da-
de ne ces si ta. Não fui eu que dis se isso, foi Mon ta ig ne.
Cris to dis se: “bem-aven tu ra dos os que têm fome e
sede de jus ti ça”. V. Exª traz para esta Casa este gri to
de cla mor por jus ti ça. E pen so que de ve mos ten der
para isso. Deus é o ca mi nho. Qu an do dis se, “co me rás
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o pão com o suor do teu ros to”, Ele não de fen deu a
ren da mí ni ma. Mais adi an te, o Após to lo Pa u lo aper fe i-
ço ou e dis se: “quem não tra ba lha não me re ce ga nhar
para co mer”. E Pa u lo Paim está aqui pe din do jus ti ça
para com pen sa ção do tra ba lho, a men sa gem de
Deus, a sa í da, o ca mi nho que apon ta aos go ver nan-
tes. E Rui Bar bo sa, que está ali em cima, foi mu i to cla -
ro, di zen do: “te nham o tra ba lho, a ri que za, o ca pi tal e
o di nhe i ro. Mas quem veio an tes foi o tra ba lho, o tra -
ba lha dor”. Isso deve ser res pe i ta do, apla u di do, for ta-
le ci do. Nin guém mais do que V. Exª en gran de ce este
Se na do. A de mo cra cia está pug nan do pelo sa lá rio
mí ni mo. Um sa lá rio mí ni mo de US$100 foi a sua meta. 
Como se diz, meta é aqui lo que so nha mos al can çar.
Te mos que al can çá-la. Nin guém vai re tro ce der. Não
va mos per mi tir. O Se na do, que tem Pa u lo Paim como
Se na dor, que está ali com a pre sen ça de Rui Bar bo-
sa, não vai per mi tir. Hoje, em re a is, US$100 se ri am
R$335. V. Exª é hoje, com essa ban de i ra, a ma i or es -
tre la do PT, a que me ar ras tou, que me fez até apo i ar
o Lula e o Go ver na dor do meu Esta do. Então, Pa u lo
Paim, com essa sua ban de i ra em de fe sa dos mais fra -
cos, do tra ba lha dor, que Rui Bar bo sa dis se que é a
sal va ção, vem com uma ban de i ra de R$240! É mu i to
pou co. Lula tem aqui lo que sa be mos e que o povo
apla u diu: a ge ne ro si da de. Então, que nos sas pa la-
vras che guem ao Pre si den te da Re pú bli ca como uma
men sa gem de Deus. Vejo pre sen te aqui a Se na do ra
Iris de Ara ú jo, evan gé li ca, que vi pre gan do nos pa lan-
ques com fé e que fez as mu lhe res avan ça rem. Vou
dar, nes te mo men to, a idéia do sa lá rio de Deus. Abro
o Li vro de Deus, e o Rei Sa lo mão diz que “a ver da de
está no meio”. A vir tu de está no meio. O ide al se ria o
va lor equi va len te a US$100 dó la res, ou seja, R$335.
Pre si den te Lula, o va lor de R$240 é pou co. Qu e re mos
acon se lhar Sua Exce lên cia a op tar pelo sa lá rio de
Sa lo mão. Su ge ri mos que o sa lá rio seja, pelo me nos,
a me ta de do sa lá rio ide al. Isto é, R$277,50. Se na dor
Pa u lo Paim, da rei um tes te mu nho. Di zer que as Pre fe-
i tu ras irão fa lir é con ver sa. Não co nhe ço uma Pre fe i tu-
ra fa li da nes te País. Fui Pre fe i to – e que ex pe riên cia
boa! – du ran te os Go ver nos Sar ney, Col lor e Ita mar
Fran co. O mais ge ne ro so de to dos foi o Pre si den te
José Sar ney, que cri ou o Pro gra ma do Le i te, além do
vale-trans por te e do vale-re fe i ção. Na que le pe río do,
ha via a in fla ção e, por isso, era dis pa ra do o ga ti lho sa -
la ri al, ra zão por que, to dos os me ses, de bru ça va-me
para fa zer a atu a li za ção do sa lá rio-mí ni mo. Se na dor
Pa u lo Paim, eu fi ca va pre o cu pa do com a fal ta de re -
cur sos e acre di ta va que, no mês se guin te, a Pre fe i tu-
ra iria fa lir. Nada dis so ocor ria. No mês se guin te, o di -
nhe i ro ha via cir cu la do mais, o va lor do ICMS era ma i-

or, as sim como o Fun do de Par ti ci pa ção. Está viva a
Pre fe i tu ra de Par na í ba. Na mes ma épo ca, eu di ri gia
mu i to bem a Pre fe i tu ra da Ca pi tal, Se na dor He rá cli to
For tes. E so bre o fe nô me no da pre vi dên cia, di zi am
que de vía mos se guir o mo de lo que He rá cli to For tes
im plan tou no Pi a uí. E eu o acom pa nhei. S. Exª mu ni ci-
pa li zou o ins ti tu to, a Pre fe i tu ra de Te re si na e de Par -
na í ba. Então, es sas são as con si de ra ções. E nes ta
luta em que V. Exª é o Dom Qu i xo te, que ro ser o seu
San cho Pan ça.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Pa u lo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Ouço,
com ale gria, o apar te de V. Exª, Se na dor Hé lio Cos ta.
Res pon de rei de for ma con jun ta aos dois apar tes.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor
Pa u lo Paim, ape nas para cum pri men tar V. Exª pela
sua luta, pela sua obs ti na ção, pela sua ver da de i ra
ma ra to na em cima des sa pro pos ta que é, na re a li-
da de, em be ne fí cio do tra ba lha dor bra si le i ro. Qu e ro
fa zer uma lem bran ça his tó ri ca. Qu an do vejo as pes -
so as acha rem que é im pos sí vel um sa lá rio equi va-
len te a US$100, quan do vejo até mes mo au to ri da-
des mu ni ci pa is e es ta du a is re cla man do da im pos si-
bi li da de de se pa gar um sa lá rio cor res pon den te
àque le va lor, a his tó ria ain da re cen te do Bra sil mos -
tra que, no fim do go ver no de Jus ce li no Ku bits chek,
em 1961, quan do Jus ce li no de i xou o go ver no, o sa -
lá rio mí ni mo na ci o nal era o equi va len te a US$500.
Ora, e na que la épo ca o Bra sil não era a po tên cia
que hoje é, não ti nha a tec no lo gia de que dis põe
atu al men te, não ha via o pro gres so so ci al que ocor -
reu nes tes úl ti mos anos. Se lá atrás, quan do ain da
era uma po tên cia emer gen te, que se quer era uma
na ção em de sen vol vi men to, po día mos pa gar um
sa lá rio mí ni mo equi va len te a US$500, é evi den te
que va mos aju dar o nos so Pre si den te, sem pre com
o apo io do nos so Se na dor de fen sor do sa lá rio mí ni-
mo, no mí ni mo, de US$100, es ta re mos, sim, em
con di ções de fa zer isso num fu tu ro mu i to pró xi mo.
Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te que não le va rá mais do que 
trin ta se gun dos?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Esta va ou vin do um co men tá rio do Se na dor He rá cli to
For tes, com o qual con cor do ple na men te, que po de-
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mos co me çar a nos ha bi tu ar a re fe rir aos pa ta ma res
numa nova mo e da – o euro. Em vez de se fa lar em
US$100, po der-se-ia re fe rir a 100 eu ros, por que dá
mu i to mais con fi an ça e es ta bi li da de ao tra ba lha dor
ter o seu po der aqui si ti vo re fe ren ci a do a uma mo e da
que tem mais es ta bi li da de e subs tân cia hoje. Qu e ria
ape nas su ge rir a V. Exª que tam bém pos sa fa lar, da -
qui para fren te, não ape nas em dó lar, mas, quem
sabe, em 100 eu ros, por que o tra ba lha dor bra si le i ro
vai gos tar mais.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Res pon-
de rei de for ma con jun ta os apar tes, in clu si ve o do Se -
na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na dor
Pa u lo Paim, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na dor
Pa u lo Paim, te nho um res pe i to mu i to gran de por V.Exª
des de quan do éra mos De pu ta dos Fe de ra is. Hoje, es -
ta mos vi ven do um mun do glo ba li za do. Tra ta-se de uma 
re a li da de que não po de mos des co nhe cer. O Go ver no
Fer nan do Col lor co me çou a abrir nos sas fron te i ras; o
Go ver no Fer nan do Hen ri que pra ti cou a mes ma po lí ti-
ca. Atu al men te, o pe tró leo, a ener gia, a te le fo nia, a
soja e o aço têm pre ços glo ba li za dos, e a car ne, o café, 
o gra ni to e ou tros pro du tos es tão ca mi nhan do para a
mes ma si tu a ção. Pen so que a bri ga que o Go ver no
Lula tem de tra var – e V. Exª tem que ser a ma i or es tre-
la nes sa ba ta lha, já que é uma gran de es tre la do PT e
uma es tre la ex cep ci o nal des ta Casa – é para não dis -
cu tir mais o va lor do sa lá rio mí ni mo ou de qual quer ou -
tro sa lá rio, ape nas a glo ba li za ção dos sa lá ri os. A ga so-
li na de R$2,30 na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos é ba -
ra ta, por que o sa lá rio mí ni mo é de R$6 mil. Então, a
dis cus são nes te País, hoje, é a glo ba li za ção dos sa lá ri-
os. E como va mos che gar lá? Já tive o pra zer de con -
ver sar isso pes so al men te com V. Exª. O amor te ce dor
usa do pela equi pe de Pe dro Ma lan, quan do não con -
se guía mos che gar à es ta bi li da de eco nô mi ca de vi do à
in fla ção ga lo pan te, fun ci o nou. Foi in ven ta da a tal URV,
e ti ve mos a fe li ci da de de pas sar da in fla ção ga lo pan te
para a es ta bi li da de que es ta mos vi ven do. Não se ria a
mes ma co i sa? Os téc ni cos do atu al Go ver no não po -
de ri am pra ti car uma po lí ti ca ca paz de fun ci o nar como
um amor te ce dor en tre o sa lá rio mi se rá vel de
R$200,00 ou R$240,00 e um sa lá rio com pa tí vel com a
pro du ção do tra ba lha dor bra si le i ro? Esse era o re gis tro
que que ria fa zer. Mais uma vez, so li ci to a V. Exª: en ca re
essa luta, es ta mos ao seu lado. Va mos fa zer com que
nos so País che gue ao pri me i ro mun do por meio des se

me ca nis mo que es tou aca ban do de apre sen tar a V.
Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to o Se na dor João Ba tis ta Mot ta pelo seu apar te,
que vem ao en con tro do de ba te que te nho fe i to há 16
anos. Acho en gra ça do al guns ar ti cu lis tas usa rem o
ho rá rio no bre para di ze rem: “Mas, Paim, não co me-
mos em dó lar, e V. Exª de mons tra, com seus ar gu-
men tos, que a eco no mia, na ver da de, no seu con jun-
to, está do la ri za da”. Eu di zia, ou tro dia, que até o pão -
zi nho de cada dia está do la ri za do, por que toda vez
que o tri go au men ta, o pão au men ta, com base no dó -
lar. As ta ri fas pú bli cas, ain da pelo Go ver no an te ri or,
es ta vam ane xa das ao dó lar. Ora, falo em dó lar – e me
obri go a ex pli car, res pon den do a al guns ar ti cu lis tas –, 
por que, que i ra mos ou não, tra ta-se de um pa râ me tro.
A ta be la da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
para o sa lá rio mí ni mo está ba se a da em dó lar; os da -
dos do Di e e se mos tram o dó lar como pa râ me tro do
sa lá rio mí ni mo no mun do; o Uni cef e ou tros ór gãos
que, de uma for ma ou de ou tra, me dem a ri que za e a
po bre za no mun do, quan do tra tam do sa lá rio mí ni mo,
usam como re fe rên cia o dó lar.

Não sou ne nhum im be cil e res pon do a esse ar ti-
cu lis ta: não vou fa zer uma lei para es ta be le cer que se
pa gue, no Bra sil, a par tir do dia 1º de maio, US$100. É
im pos sí vel, mas te nho que ex pli car isso da tri bu na,
para que en ten dam que, quan do falo em dó lar, faço
uma com pa ra ção: no Uru guai, US$150; no Pa ra guai,
US$170; na Argen ti na, US$230; nos Esta dos Uni dos,
mil dó la res. Na Itá lia, Fran ça e Ale ma nha, ele não fica
aba i xo de mil dó la res. Ora, sem pre fa lei do dó lar
como algo com pa ra ti vo.

Mas quem ler meu pro je to de sa lá rio mí ni mo,
apre sen ta do na Câ ma ra pra ti ca men te to dos anos e,
ago ra, no Se na do, verá, por exem plo, o se guin te: para
1º de maio de 2004 o sa lá rio mí ni mo será ba se a do no
IGP-DI. E não con cor do que, todo ano, na hora de cal -
cu lar o sa lá rio mí ni mo, mu dem o ín di ce para um me nor.
Usei sem pre o IGP-DI. Pega-se o ín di ce ge ral de pre ços
de ter mi na do in ter na men te, e apli ca-se so bre ele um au -
men to real de R$0,20 a hora, uma vez por ano. 

Se pe ga rem o sa lá rio mí ni mo des te ano, que
deve fi car em R$240 ou R$250, e apli ca rem, no ano
que vem, o IGP-DI e R$0,20 a hora – al guém po de ria
di zer que isso é mu i to pou co, como já vi co men ta rem
na te le vi são –, isso sig ni fi ca rá R$44,00 de au men to
real aci ma da in fla ção. Em 1º de maio do ano que
vem, o sa lá rio mí ni mo será o cor res pon den te a
US$100, no mí ni mo.

E para nin guém di zer que sou ra di cal, que ria co -
men tar que no meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, um
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dos pou cos que apli ca ram o piso re gi o nal que o Con -
gres so apro vou, nun ca o sa lá rio mí ni mo fi cou aba i xo
de US$100, toda vez que o piso foi de ci di do. E o Esta -
do não fa liu; ao con trá rio, vai mu i to bem. Foi as sim no
Go ver no Olí vio Du tra, e me re fi ro, ago ra, ao PMDB. O
atu al Go ver na dor não é do PT, mas do PMDB, mas S.
Exª, por co e rên cia com o de ba te da cam pa nha, man -
te ve os US$100.

Está cla ro que não acre di to que ne nhum Go ver-
no, seja de es quer da, seja de di re i ta, no pri me i ro ano,
che ga ria ao sa lá rio mí ni mo ide al, o do Di e e se, de
R$1,1 mil. Alguém já me per gun tou por que não peço
o sa lá rio mí ni mo do Di e e se. So nha mos que um dia
isso acon te ça. Ora, quem não so nha que, um dia,
este País pa gue aqui lo que man da o art. 7º da Cons ti-
tu i ção, para per mi tir que o tra ba lha dor e sua fa mí lia
vi vam com dig ni da de? Não es tou pro pon do isso. Di -
zia, ou tro dia, na tri bu na, e re pi to: ne nhum Go ver no,
nes ses 16 anos em que es tou no Con gres so – mais
es pe ci fi ca men te na Câ ma ra; este é o meu pri me i ro
ano no Se na do –, no pri me i ro ano, atin giu os US$100.

Por isso, es tou pro je tan do essa meta que en ten-
do pos sí vel: a de que o Go ver no Lula, já no se gun do
ano, atin ja os US$100. O Go ver na dor Ita mar os atin -
giu em 1992; o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
em 1995 e 1996. Em 1998, na data em que foi pago, o
sa lá rio mí ni mo fi cou pró xi mo de US$100, em bo ra
esse va lor te nha sido to ma do como re fe rên cia na
data da vo ta ção do Orça men to – os R$180,00, na
data da vo ta ção do Orça men to, cor res pon di am a
US$100, mas quan do fo ram pa gos, em maio, não cor -
res pon di am mais. 

Em re su mo, que ro di zer que há con cor dân cia
des te Par la men tar com a li nha de con du ta de to dos
os Se na do res. To dos nós ha ve re mos de tra ba lhar
para que, efe ti va men te, o sa lá rio mí ni mo cres ça, dis -
tri bua ren da, re a ti ve a eco no mia.

Eu di zia ao Se na dor Mão San ta que sem pre
ouvi que as Pre fe i tu ras não su por ta ri am o au men to
do sa lá rio mí ni mo. Entre tan to, não co nhe ço uma Pre -
fe i tu ra nes te País que te nha ido à fa lên cia por esse
mo ti vo. Se en con tra rem uma, mos trem-me, por que,
até hoje, não en con trei.

Per mi to um apar te ao no bre Se na dor, com mu i-
ta sa tis fa ção.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Pa u lo Paim, tam bém que ro in cor po rar-me a
essa le gião de ad mi ra do res da luta de V. Exª em fa vor
de um sa lá rio mí ni mo que aten da, pelo me nos de
uma for ma mais sa tis fa tó ria, as ne ces si da des bá si-
cas do tra ba lha dor. Qu e ria pe ni ten ci ar-me, por que V.

Exª, há pou co, fa la va des sa afli ção que al guns Pre fe i-
tos e Go ver na do res sem pre de mons tram por oca sião
do re a jus te do sa lá rio mí ni mo. Pe ni ten cio-me por que,
mu i tas ve zes, ou al gu mas ve zes, como Go ver na dor,
tam bém me pre o cu pei mu i to com o De pu ta do Pa u lo
Paim. Mas, hoje, ao in vés de me pre o cu par com S.
Exª e de te mer a ação de S. Exª, te nho a opor tu ni da de
de apla u di-lo e de di zer que sua luta é das mais jus tas.
Com pre en de mos a pre o cu pa ção dos Go ver na do res
e dos Pre fe i tos, mas sa be mos mu i to bem que aca ba-
rá sen do en con tra da uma so lu ção – como V. Exª diz –
para o pa ga men to des se sa lá rio. Era isso, Se na dor.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Agra de-
ço V. Exª pelo apar te.

Qu e ro con clu ir, Sr. Pre si den te – sei que o meu
tem po já está ul tra pas sa do em cin co mi nu tos –, di -
zen do que hoje, pela ma nhã, na re u nião da Mesa, as -
su mi mos o com pro mis so de não ex tra po lar o tem po,
por que es ta ría mos usan do o es pa ço de um ou tro
com pa nhe i ro ou de ou tra com pa nhe i ra Se na do ra.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Não pos -
so de i xar de dar o úl ti mo apar te, Sr. Pre si den te. Pro -
me to en cer rar a par tir des se apar te.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Sa ú do V.

Exª, que sem pre foi um lu ta dor pelo pro ven to dos tra -
ba lha do res des te País. Tor ço pelo su ces so das ten ta-
ti vas de V. Exª, sa ben do, no en tan to, que, em eco no-
mia e em ad mi nis tra ção, não há mi la gres. Não se dá
mais – que Go ver no não gos ta ria de dar mais? – por -
que não se está po den do. Mas está sen do dado um
au men to que, nes ses úl ti mos anos, é um dos me lho-
res. Estou tor cen do, para que se en con tre uma fór mu-
la e para que a ten ta ti va de V. Exª te nha su ces so, até
pela his tó ria de lu tas que V. Exª re pre sen ta. Pa ra béns!

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to-o, no bre Se na dor Ney Su as su na. De fato, V. Exª
tem ra zão. Nos úl ti mos cin co anos, es ses 20% fo ram o
ma i or re a jus te que o sa lá rio mí ni mo re ce beu. O úl ti mo
re a jus te que che gou pró xi mo aos US$100 foi o de 1998, 
e, as sim mes mo, o per cen tu al foi me nor que 20%. Sou
tes te mu nha des se fato, pois tra ba lhei, na que la opor tu-
ni da de, para que esse re a jus te fos se dado.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que es tou es -
pe ran ço so em que o Go ver no Lula as se gu re aos mi -
lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas essa an te ci pa-
ção para o dia 1º de maio. Será um ga nho, sem som -
bra de dú vi da, para aque les que tra ba lha ram ao lon go
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de suas vi das ob ter ago ra um re a jus te pelo me nos
igual ao con ce di do ao sa lá rio mí ni mo.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, con vi do to dos os
Srs. Se na do res e Se na do ras para que, na se gun-
da-fe i ra, par ti ci pe mos aqui de uma ses são de ho me-
na gem à CNBB e à Cam pa nha da Fra ter ni da de, que
tem o ido so no cen tro da aten ção. Está com pro va do
que o nos so ido so, in fe liz men te, não re ce be um tra ta-
men to ade qua do. Essa ati tu de po de rá mu dar, e essa
ses são de ho me na gem po de rá ser vir como ins tru-
men to de pres são para que a Câ ma ra apro ve ra pi da-
men te o Esta tu to do Ido so, que está na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Se na-
dor Pa u lo Paim, a Mesa so li ci ta a V. Exª a con clu são
do seu pro nun ci a men to, uma vez que o tem po de V.
Exª está es go ta do e há ou tros ora do res ins cri tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Vou en -
cer rar ago ra, Sr. Pre si den te. Eu di zia a V. Exª, an tes
de o Sr. Car re i ro che gar, que a Mesa as su miu o com -
pro mis so hoje de não ul tra pas sar o tem po. Por isso,
de ime di a to en cer ro, ace i tan do o pe di do de V. Exª.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Pa u lo Paim. A Mesa agra de ce a
com pre en são.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, pela Li de ran ça do Go ver no,
para uma co mu ni ca ção ur gen te.

O SR. PRESIDENTE (João Ca pi be ri be) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur -
gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. 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, não ne ces si ta rei dos cin co mi nu tos.
Em vir tu de de o Se na dor Jef fer son Pé res ter ques ti o-
na do so bre a data em que o Mi nis tro Már cio Tho maz
Bas tos de ve rá com pa re cer ao ple ná rio do Se na do,
para sua ex po si ção, que de ve ria ter ocor ri do hoje, in -
for mo que S. Exª não pôde vir aqui por que está do en-
te, em bo ra não se ri a men te.

O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver-
no, so li ci tou-me co mu ni car ao Ple ná rio, nes te mo-
men to, que o Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos está
pron to para aten der o con vi te do Se na do na pró xi ma
quin ta-fe i ra, no mes mo ho rá rio das 14h30min.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
o Sr. João Ca pi be ri be, 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.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Srª Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, exer ce mos
uma das ta re fas mais di fí ce is en tre to das: a ati vi da de
po lí ti ca, que é fun da men tal e ne ces sá ria, po rém, sis -
te ma ti ca men te des qua li fi ca da. O con ce i to que a po-
pu la ção tem do po lí ti co, evi den te men te, não é dos
me lho res, mas te mos uma ta re fa fun da men tal.

A po lí ti ca, nes ses úl ti mos me ses, tem mos tra do
que é a luz na con du ção da nos sa so ci e da de. Falo
isso para des ta car a ação po lí ti ca do Pre si den te Lula.

Hoje, na oi ti va com a Emba i xa do ra dos Esta dos
Uni dos e com o Emba i xa dor da Grã-Bre ta nha, ti ve-
mos a opor tu ni da de de bus car al guns es cla re ci men-
tos so bre a guer ra e tam bém de des ta car o pa pel do
Pre si den te Lula, quan do, num ges to po lí ti co que ace -
na para uma nova co lo ca ção do Bra sil no ce ná rio in -
ter na ci o nal, com pa re ceu ao Fó rum So ci al Mun di al de 
Por to Ale gre e, logo em se gui da, a Da vos, na Su í ça,
para o Fó rum Eco nô mi co, es ta be le cen do uma pon te
en tre o nor te rico e o sul em po bre ci do, exa ta men te
pelo con tro le co lo ni al e, de po is, pelo con tro le do ca pi-
tal fi nan ce i ro.

A pre sen ça do Pre si den te Lula no ce ná rio in ter-
na ci o nal nos obri ga a pen sar o Bra sil do pós-guer ra.
De po is dos con fli tos en tre o Ira que, os Esta dos Uni -
dos e a Ingla ter ra, como o nos so País vai se si tu ar no
ce ná rio in ter na ci o nal? O Bra sil é uma po tên cia am bi-
en tal, tem uma gran de po pu la ção, tem um es tá gio de
de sen vol vi men to tec no ló gi co im por tan te e pre ci sa
am pli ar o seu le que de re la ções.

Te mos pre vis to um for te de ba te em re la ção à
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, com os Esta -
dos Uni dos como nos so prin ci pal par ce i ro, mas ha ve-
rá des do bra men tos que nos co lo ca rão como um país
que res pe i ta a au to de ter mi na ção dos po vos e que
luta pela paz no mun do.

O Bra sil cer ta men te terá um pa pel im por tan te
nas re la ções in ter na ci o na is e de ve rá bus car no vos
par ce i ros em di re ção à União Eu ro péia, de ve rá es ta-
be le cer no vas par ce ri as, como a Ásia, e man ter re la-
ção com o Ca na dá. Ontem, tive a sa tis fa ção de re ce-
ber um De pu ta do do par la men to na ci o nal ca na den se
que está in te res sa do na for ma ção aqui de um gru po
de Par la men ta res para tro ca de in for ma ções e de co -
o pe ra ção en tre os dois pa í ses. O Ca na dá é um país
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con ti nen tal que mu i to se as se me lha ao Bra sil. Para
nós, é fun da men tal que avan ce mos nas dis cus sões.

Por tan to, a de ci são po lí ti ca do Pre si den te Lula
de bus car o diá lo go, de es ta be le cer con ver sa ções,
teve gran de re per cus são e trou xe para den tro do País
uma idéia de equi lí brio, uma idéia de es ta dis ta ne ces-
sá ria para um país como o nos so.

Isso, evi den te men te, vai in flu en ci ar nos sas re la-
ções fu tu ras, mas fun da men tal men te a eco no mia in -
ter na. O Bra sil, até há bem pou cos me ses, vi via na
gan gor ra do dó lar que sobe, da bol sa que cai, das
pre o cu pa ções com o mer ca do, e hoje o mer ca do de i-
xou de ser a vi tri ne dos acon te ci men tos po lí ti cos. É a
po lí ti ca que in duz todo o pro ces so de equi lí brio que
es ta mos vi ven do hoje, gra ças a essa imen sa ha bi li da-
de do nos so Pre si den te.

Obser van do o mer ca do fi nan ce i ro hoje, ve ri fi ca-
mos a ne ces si da de de mu dan ças, e es tou ab so lu ta-
men te con ven ci do de que te re mos mu dan ças im por-
tan tes, in clu in do um avan ço sig ni fi ca ti vo na dis tri bu i-
ção de ren da, ma té ria tão bem de fen di da pelo Se na-
dor Pa u lo Paim – um sa lá rio mí ni mo dis tri bu i dor de
ren da, num pa ta mar mais ele va do, e que de i xe de ser
com pa ra do ao dó lar, mas es ta be le ci do com base em
um ou tro pa drão de mo e da in ter na ci o nal que está
sur gin do e que, evi den te men te, está na dis pu ta de
he ge mo nia no mun do: o euro. Com pa ran do-se a eco -
no mia da União Eu ro péia à dos Esta dos Uni dos, te-
mos um PIB as se me lha do e, por tan to, uma mo e da
ca paz de las tre ar a eco no mia in ter na ci o nal. É evi den-
te que o nos so País tam bém tem de pen sar num se -
gun do pa drão de mo e da.

Infor mo ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
pre o cu pa do em ter um ou tro pa drão de mo e da, que
no Bra sil já exis te uma re gião onde a mo e da é o euro.
No Mu ni cí pio de Oi a po que, fron te i ra com o De par ta-
men to Fran cês da Gu i a na, a mo e da é o euro, cha ma-
do de dó lar fran cês. Te mos, en tão, a pe ne tra ção do
euro pelo nor te do País, atra vés da nos sa fron te i ra co -
mum com o De par ta men to Fran cês da Gu i a na.

Re gis tro tam bém que te ría mos um im por tan te
en con tro, ama nhã, em Ma ca pá, da Srª Mi nis tra do
Meio Ambi en te da Fran ça com a Srª Mi nis tra do Meio
Ambi en te do Bra sil, além de uma de le ga ção com pos-
ta pelo Mi nis tro de Tu ris mo da Fran ça e os seus cor -
res pon den tes no Bra sil. A re u nião teve de ser sus pen-
sa em ra zão do de sas tre eco ló gi co ocor ri do em Mi nas
Ge ra is, o que de mons tra com cla re za a fra gi li da de
que vi ve mos no que diz res pe i to ao mo ni to ra men to e
con tro le am bi en tal. Os rios de Mi nas Ge ra is e do Rio
de Ja ne i ro es tão con ta mi na dos, co lo can do a po pu la-
ção em ris co. A Mi nis tra pe diu des cul pas pelo seu

não-com pa re ci men to, mas a agen da será re to ma da
mais à fren te, com toda a cer te za.

Mu i to obri ga do.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo,
por 20 mi nu tos.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho tido pe -
sa de los. O Se na dor Mão San ta olhou para mim ago ra
e deve es tar se per gun tan do: “o que te mos a ver com
o pe sa de lo da Srª Se na do ra?”. Tudo. Ontem, como
Pre si den te da Mesa, ten tei dis ci pli nar a pa la vra de
Se na do res tão im por tan tes como V. Exªs, que já fo-
ram Go ver na do res de Esta do, Mi nis tros – aliás, o Se -
na do car re ga toda essa qua li fi ca ção em seus re pre-
sen tan tes. Eu po de ria di zer que esse se ria um dos
pe sa de los. No en tan to, o pe sa de lo ma i or diz res pe i to
à mi nha sen si bi li da de como mu lher, evan gé li ca, que
tem acor da do du ran te a no i te, quan do o bri lho de um
néon me re me te à fan ta sia de uma bom ba es tou ran-
do ao lado da mi nha ja ne la. Mu i tas ve zes, a ima gem
que a te le vi são mos tra de cri an ças sen do que i ma das
vi vas, de cri an ças ma chu ca das, me re me te ao pe sa-
de lo de es tar ou vin do, no quar to ao lado, o cho ro de
uma fi lha mi nha ou de uma neta. 

Esse, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tem 
sido o meu pe sa de lo, e diz res pe i to à guer ra.

O pro nun ci a men to que faço hoje é um pen sa-
men to pro po si ti vo, por que sou uma Se na do ra pro po-
si ti va. Vi ve mos um mo men to de guer ra, te mos dis cu ti-
do so bre o sa lá rio mí ni mo e te mas mu i to im por tan tes,
como a vo ta ção das re for mas. No meu pri me i ro pro -
nun ci a men to nes ta Casa – al guém que es te ve pre-
sen te pode tes te mu nhar –, tive a opor tu ni da de de re -
la tar que, no apar ta men to vi zi nho ao meu, ha via uma
ban de i ra do Bra sil, algo que não acon te ce mu i to nes -
te nos so País. Nes se fi nal de se ma na, a pri me i ra co i-
sa que fiz quan do che guei foi ve ri fi car se a ban de i ra
per ma ne cia lá. Esta va lá. Para mim, a tra du ção foi: a
con fi an ça per ma ne ce; o sen ti do de Pá tria ain da está
pre sen te.

Por isso, pas so a ex ter nar al gu mas con si de ra-
ções aqui.

O con fli to cada vez mais dra má ti co e san gren to
que se ar ras ta no Ira que não diz res pe i to ape nas a
Ge or ge W. Bush ou a Sad dam Hus se in. Sa be mos
per fe i ta men te que to dos nós so mos, di re ta ou in di re-
ta men te, afe ta dos e que, de re pen te, aca ba mos sen -
do par ti ci pan tes de uma guer ra que não que re mos,
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que não de se ja mos, que não ace i ta mos – e que re pu-
di a mos.

A glo ba li za ção, Srª Pre si den te, fun ci o na es pe ci al-
men te em pe río dos de tra gé dia. O de ser to onde os
Esta dos Uni dos exi bem o seu po ten ci al bé li co está, ao
mes mo tem po, mu i to dis tan te e mu i to pró xi mo de nós.

Mais uma vez, a his tó ria con ce be um des tes se -
nho res da guer ra cuja am bi ção con quis ta do ra ar ras ta
todo o mun do para uma mes ma vala de san gue, para
o mes mo mar tí rio da dor, para a mes ma epo péia da
ma tan ça.

Te nho a cer te za de que V. Exªs fa zem a mes ma
per gun ta que faço: é pos sí vel co lo car um fre io nes sa
lou cu ra no mo men to em que ela ca mi nha para a sua
de ci si va des tru i ção? É pos sí vel pa rar os tan ques da
ali an ça an glo-ame ri ca na às por tas de Bag dá?

Qu al quer ra ci o cí nio ló gi co vai di zer que não,
mas nós te mos que per sis tir e acre di tar que pos sa vir
o mi la gre que es ta be le ça a sal va ção de mi lha res de
vi das pron tas para se rem con su mi das pe las bom bas
e pelo po der de fogo.

A in tro du ção, Srªs e Srs. Se na do res, é ape nas
para si tu ar o di le ma bra si le i ro di an te des sa guer ra.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va com ple-
tou an te on tem três me ses de ges tão e, des de que as -
su miu, o seu go ver no se trans for mou em re fém, ini ci-
al men te, da pré-guer ra e, ago ra, do con fli to pro pri a-
men te dito. Não sa be mos ain da, Srª Pre si den te, o
peso das con se qüên ci as que vi rão so bre o Bra sil.
Mas a Na ção, por sua vez, não pode fi car de bra ços
cru za dos as sis tin do ao de sen ro lar das ba ta lhas como 
se fos se um jogo de vi de o ga me.

Antes, é pre ci so pro tes tar – con si de ro que os
pro tes tos ocor ri dos são tí mi dos –, agir, re pu di ar e, so -
bre tu do, ex pres sar o amor pe los nos sos ir mãos que
fo ram lan ça dos ao com ba te – ino cen tes ví ti mas de
um sis te ma cru el e atroz. O Bra sil sem pre teve uma
vo ca ção para a paz e, mais do que nun ca, está sen do
con vo ca do para exer cer esse dom de uma ma ne i ra
ou sa da e con se qüen te.

As po si ções an ti guer ra as su mi das pelo pre si-
den te des de o iní cio de seu go ver no ex pres sam um
an se io mun di al de lar gas pro por ções que pre ci sa ser
mais bem di fun di do e tra ba lha do, de modo a co la bo-
rar para, pelo me nos, di mi nu ir os dias de con fli to e im -
pe dir um de sas tre de pro por ções ain da ma i o res.

Mu i tas ve zes os Se na do res e Se na do ras têm me
vis to aqui as su mir po si ções de de fe sa ao go ver no que
ora se for mou. Não co nhe ço pes so al men te o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va, mas uma co i sa apren di: é
pre ci so es co lher um lado – o lado que eu sen tis se que

re al men te di zia res pe i to aos meus ide a is – e man ter po -
si ção fir me. Apren di isso, Se na dor Mão San ta, com o
nos so ve lho MDB de guer ra, ao qual es tou fi li a da des de
o iní cio, há mais de trin ta anos.

Então, eu di ria a vo cês que al guém tem que co -
me çar a agir. Bush, por con ta pró pria, deu iní cio a
essa guer ra in jus ta e ina ce i tá vel. Por que, en tão, em
con tra par ti da, as na ções que ad vo gam a paz não po -
dem se le van tar para im pe dir que a ma tan ça pros pe-
re, cri an do as con di ções po lí ti cas para que essa guer -
ra seja fre a da ime di a ta men te? No pri me i ro ci clo de vi -
a gens in ter na ci o na is que fez, as po si ções as su mi das
pelo Pre si den te Lula ob ti ve ram gran de re per cus são.
Ele po de ria, ago ra, dar o pri me i ro pas so, em pre en-
den do uma nova ro da da de vi a gens com um pro pó si-
to bem de fi ni do: pre gar o fim des se con fli to, o que sig -
ni fi ca pou par mi lha res de vi das que se pre pa ram ain -
da para o em ba te mais san gren to.

Digo-lhes, com toda mi nha sen si bi li da de, que
não agüen to mais abrir os jor na is ou li gar a te le vi são
e ver a face de cri an ças que i ma das. A úl ti ma ima gem
que me cho cou – a pon to de der ra mar lá gri mas, con -
fes so –, foi a de uma cri an ça mor ta de cuja boca um
sol da do re ti ra va a chu pe ta. Qu e rem ima gem pior,
que rem tes te mu nho pior que a ima gem de uma cri an-
ça mor ta com uma chu pe ta ain da na boca!

Mu i tas ve zes, Srªs e Srs. Se na do res, su bes ti-
ma mos nos sa ca pa ci da de e nos so po ten ci al. Ve jam
que um país com a di men são ter ri to ri al do Ira que, vin -
te ve zes me nor do que o Bra sil, re sis te a ar ma men tos
de alta tec no lo gia e pre ci são ini ma gi ná ve is e con se-
gue re tar dar o avan ço dos tan ques e das tro pas in va-
so ras. Ago ra, ve jam o caso do Bra sil, um país com
suas di men sões, com seu gi gan tis mo, com sua tra di-
ção pa ci fis ta: o que não po de ria fa zer caso re sol ves se
re al men te ado tar uma pos tu ra mais aguer ri da no pla -
no in ter na ci o nal?

Hoje ouvi o Se na dor Edu ar do Su plicy, que foi o
pri me i ro ora dor, e, de po is, o Se na dor Hé lio Cos ta se
re fe ri rem a uma si tu a ção com a em ba i xa do ra ame ri-
ca na. Infe liz men te, fo mos, no de cor rer da his tó ria,
sub me ti dos a uma men ta li da de des tru ti va e me dío-
cre, se gun do a qual não so mos ca pa zes de cres cer
mais do que as po tên ci as eco nô mi cas da Amé ri ca do
Nor te e da Eu ro pa; se gun do a qual não te mos ne-
nhum po der no pla no in ter na ci o nal; se gun do a qual
ape nas ser vi mos para en can tar o mun do com o nos -
so fu te bol e o nos so car na val.

Mas bas ta! Está na hora de uma men ta li da de
nova, uma men ta li da de para cima. Pre ci sa mos acre -
di tar em nos sas po ten ci a li da des, va lo ri zar nos so
povo e a sua imen sa ca pa ci da de de re sis tir às si tu a-
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ções mais ad ver sas. Afi nal é das gran des di fi cul da des
que se tor na pos sí vel ex tra ir imen sos en si na men tos e 
es tu pen das vi tó ri as. Espe ro, sin ce ra men te, que o
Pre si den te Lula pos sa re fle tir so bre isso com a mag -
ni tu de que a gra vi da de do mo men to re quer.

Abor do o tema, Srªs e Srs Se na do res, por que a
mi nha sen si bi li da de de mu lher já co me ça a per ce ber
que no va men te a onda pes si mis ta ame a ça o Bra sil e
os in cré du los de plan tão já di fun dem pela im pren sa
que o pre si den te não se ria ca paz de pro mo ver o con -
jun to das gran des trans for ma ções que pre gou du ran-
te a cam pa nha. Isso ape sar dos no vos nú me ros po si-
ti vos da eco no mia, que evi den ci am a que da acen tu a-
da do ris co Bra sil e uma cer ta es ta bi li da de no pro ces-
so in fla ci o ná rio.

Esses agou ren tos, Srª Pre si den te, ten tam, des de
já, subs ti tu ir a rota da es pe ran ça por aque la sen sa ção
de fra gi li da de e de inu ti li da de que, du ran te tan tos anos,
pa ra li sa a vida bra si le i ra. Temo que o pre si den te pos sa
aca bar sen do in flu en ci a do por esse ci clo ne ga ti vis ta em 
fun ção dos pro ble mas con jun tu ra is que atin gem, es pe-
ci al men te, o qua dro so ci al bra si le i ro.

Está aí a nos sa guer ra bra si le i ra, acon te cen do
nas ruas do Rio de Ja ne i ro. Com o nos so sa lá rio-mí ni-
mo de 240 re a is, de acor do com es tu dos, o tra ba lha-
dor vive ape nas 10 dias. Mas nem por isso va mos de -
sa ni mar e en tre gar os pon tos, – ain da mais por que o
jogo está ape nas co me çan do.

A con cla ma ção que faço, Srªs. e Srs Se na do res,
é para que esta na ção pos sa, de fi ni ti va men te, por em
prá ti ca o seu sen ti men to pa trió ti co, o mais pro fun do, o 
mais sin ce ro, o mais avas sa la dor. O mun do está em
guer ra. Nin guém está pro te gi do, mas mu i tos de nós
con ti nu a mos agin do como se não fos se co nos co,
como se es ti vés se mos fora des ta nau glo ba li zan te e a 
sal vo de seus ne fas tos in te res ses.

Não nos cabe ago ra a ati tu de de for jar um am bi-
en te psi co ló gi co ne ga ti vo para o go ver no do pre si-
den te, mes mo por que é hu ma na men te im pos sí vel so -
lu ci o nar os pro ble mas bra si le i ros do dia para a no i te,
ain da mais em meio a um con fli to des sa di men são.

Hu mil de men te pre go, com o amor à pá tria que
sem pre mo veu mi nha vida, o es ta be le ci men to de uma 
tré gua jus ta, ne ces sá ria, fun da men tal. Uma tré gua
bra si le i ra em que to dos pos sa mos apre sen tar pro-
pos tas e ini ci a ti vas con cre tas para que as re for mas
sa i am das boas in ten ções e se tor nem re a li da de, fa -
zen do com que a na ção te nha os ins tru men tos téc ni-
cos para su pe rar o des com pas so fi nan ce i ro e abrir
ca mi nhos para um novo pe río do de abun dân cia, far -
tu ra e har mo nia.

Se nos so pre si den te ime di a ta men te con quis tou
uma alta res pe i ta bi li da de in ter na ci o nal, en tão, como
bra si le i ros, cabe-nos re for çá-la e im pul si o ná-lo a uti li-
zar essa li de ran ça com a fi na li da de de per cor rer as
na ções in ci tan do-as a atu a rem no sen ti do de de sa ti-
var a guer ra e pro cla mar o diá lo go e a con cór dia.

Fra gi li zar o go ver no Lula, Sr. Pre si den te, não in -
te res sa ao Bra sil, não in te res sa ao seu Esta do, não
in te res sa à sua fa mí lia, não in te res sa à paz.

Que te nha mos o des pren di men to, o es pí ri to pú bli-
co e, prin ci pal men te, a no bre za de co lo car mos os in te-
res ses do Bra sil e do mun do num pa ta mar bem mais
ele va do, fa zen do as ges tões que o povo es pe ra no sen -
ti do de cons tru ir um novo pen sa men to na ci o nal – pen -
sa men to de paz e não de mal; pen sa men to de vida e
não da mor te; pen sa men to de bem-aven tu ran ça e não
de tra gé dia. Assim, Deus mu da rá a nos sa sor te.

Que es ses pen sa men tos, Srªs e Srs. Se na do-
res, pos sam se tra du zir em pa la vras, em diá lo go, em
com pro mis so. E que es sas pa la vras pos sam vi rar pro -
je tos fac tí ve is e efi ci en tes para ven cer as nos sas di fi-
cul da des. E que es ses pro je tos, fi nal men te, se trans -
for mem em ação efe ti va, mo bi li zan do o con jun to das
for ças na ci o na is para uma eta pa de vi tó ri as e de con -
quis tas.

Para ter mi nar, gos ta ria de fa zer, nes te mo men-
to, uma con cla ma ção a to dos os bra si le i ros no sen ti-
do de dar mos voz às pa la vras de John Len non e pe dir
aos dois la dos: Dêem uma chan ce à paz.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de Ara -
ú jo, 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. José Sar ney, Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con vi do o 
Se na dor Sér gio Zam bi a si para se cre ta ri ar a Mesa.

Faço um ape lo as Srªs e aos Srs. Se na do res
que se en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras
de pen dên ci as da Casa, para que com pa re çam ao
ple ná rio, pois va mos ini ci ar as vo ta ções.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo 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 189, DE 2003

Re que i ro, 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, se jam pres ta das,
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pelo Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da
De fe sa, José Vi e gas Fi lho,, in for ma ções a res pe i to do 
cro no gra ma de im plan ta ção do Pro je to Sis te ma Na ci-
o nal de Vi gi lân cia da Ama zô nia – SIVAM.

Jus ti fi ca ção

No dia 28 de mar ço, foi ve i cu la do na im pren sa
pa ra en se o atra so na im ple men ta ção do Pro je to
SIVAM – Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia da Ama zô-
nia.

Se gun do es sas no tí ci as, o Tri bu nal de Con tas
da União ava lia que só da qui a três anos e meio o pro -
je to es ta rá to tal men te con clu í do, em bo ra a Co mis são
para Co or de na ção do Si vam ga ran ta para os pró xi-
mos dias esse fun ci o na men to.

Além da con tro vér sia, o TCU ain da ave ri gua
os ris cos de ob so les cên cia e a con se qüen te per da
de ga ran tia dos equi pa men tos já en tre gues ao
CCSIVAN, sem a ins ta la ção e a efe ti vi da de ope ra-
ci o nal dos Cen tros Re gi o na is de Vi gi lân cia im plan-
ta dos, so bre tu do com re la ção ao su pri men to e
mão-de-obra, ca pa ci ta ção téc ni ca e in te gra ção
das di ver sas en ti da des en vol vi das di re ta ou in di re-
ta men te com o pro je to, sem con tar o des cum pri-
men to do cro no gra ma de ati va ção dos CRV de Be -
lém e Por to Ve lho, pre vis to para ocor rer em 25 de
ju lho de 2002 e, se gun do as in for ma ções na im-
pren sa, até hoje não re a li za da.

Ante o ex pos to, o pre sen te Re que ri men to de
Infor ma ção é peça re le van te para que tais in for ma-
ções se jam tra zi das ao Se na do Fe de ral pelo ór gão
res pon sá vel, con tri bu in do as sim para que a ati vi da de
de acom pa nha men to das po lí ti cas go ver na men ta is
pos sa re a li zar-se.

Sala das ses sões 3 de abril de 2003. – se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao
Go ver no

(À Mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 190, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro-Che fe da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, so bre os cus tos de
ma nu ten ção dos pré di os dos Mi nis té ri os e das Se cre-
ta ri as.

Nos ter mos do art. 216 do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o que dis põe o art. 50, § 2º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral,

Re que i ro que a Mesa so li ci te ao Exce len tís si mo
Se nhor Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca in for ma ções so bre os cus tos de ma nu-
ten ção dos pré di os dos Mi nis té ri os, em Bra sí lia, em

de cor rên cia, in clu si ve, de obras de adap ta ção des ti-
na das à lo ca li za ção de di ver sas pas tas num úni co
edi fí cio, dis cri mi nan do:

1 – as al te ra ções in tro du zi das nes sas edi fi ca-
ções;

2 – le van ta men to que in di que os Mi nis té ri os lo -
ca li za dos nos pré di os da Espla na da;

3 – com pa ra ti vo en tre a si tu a ção exis ten te e a
que exis tia an tes do Go ver no atu al;

4 – qual o au men to des ses cus tos em de cor rên-
cia das re for mas re a li za das nes sas edi fi ca ções, para
re a dap ta ção de cor ren te da cri a ção de no vos Mi nis té-
ri os ou Se cre ta ri as;

5 – trans for ma ções ca u sa das pe las adap ta ções
no con jun to ar qui te tô ni co in ter no dos edi fí ci os da
Espla na da dos Mi nis té ri os, so bre tu do ten do em vis ta
o acú mu lo de até seis Mi nis té ri os num pré dio, como
no Blo co A, onde fo ram lo ca li za das as pas tas da Se -
gu ran ça Ali men tar, do De sen vol vi men to Agrá rio, dos
Espor tes, das Ci da des e da Assis tên cia e Pro mo ção
So ci al.

Jus ti fi ca ção

O Go ver no fez re i te ra das ma ni fes ta ções so-
bre a ne ces si da de de re du ção de gas tos pú bli cos,
além de efe tu ar cor tes de ver bas or ça men tá ri as
des ti na das a in ves ti men tos de di fe ren tes es pé ci es.
No en tan to, como é sa bi do, são nu me ro sas as
obras de re a dap ta ção dos edi fí ci os dos Mi nis té ri os,
na Espla na da dos Mi nis té ri os, em Bra sí lia. Tais
trans for ma ções vêm sus ci tan do, in clu si ve, ob ser-
va ções e co men tá ri os da im pren sa. O jor nal O Esta-
do de S.Pa u lo, a pro pó si to, as si na la que “o con ges-
ti o na men to de au to ri da des e, por tan to, de fun ci o ná-
ri os, nas prin ci pa is re par ti ções do Exe cu ti vo, e a fal -
ta de ade qua das con di ções de tra ba lho para os
mem bros do pri me i ro es ca lão do Go ver no e as suas
equi pes ten dem a con fi gu rar um qua dro de ges tão
ine fi ci en te da co i sa pú bli ca.”

A so li ci ta ção ora en ca mi nha da en con tra gua ri da
nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is, ten do
em vis ta que ao Se na do, pela sua com pe tên cia fis ca-
li za do ra, de vem ser for ne ci das in for ma ções so bre es -
ses gas tos.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gi lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do art. 216, III, do Re gi men to Inter no.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Sér gio Zam bi a si.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 191, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
in ter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção con jun ta do
Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 2003, com o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 105, de 2003, por ver sa rem
so bre a mes ma ma té ria, sen do o úl ti mo de ma i or am -
pli tu de.

Sala das Ses sões, 3 de abril de 2003. – Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co de Apo io
ao Go ver no.

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, 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 192, DE 2003

Re que i ro, 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, que seja en ca mi nha do pe di do de in for ma ções
ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus -
ti ça a res pe i to dos se guin tes pon tos:

1 – en tre a União e o Esta do do Pi a uí, re fe ren te
à cons tru ção, re for ma e ma nu ten ção de pre sí di os na -
que le Esta do, des de 1994;

2 – exis tên cia de pres ta ção de con tas pen den tes;
3 – Nú me ro de va gas dis po ní ve is no sis te ma pri -

si o nal do Esta do e nú me ro de ape na dos ex ce den tes.

Jus ti fi ca ção

Mu i to se tem ou vi do, na im pren sa, so bre as
“idas e vol tas” no acor do, en tre a União e o Esta do do
Pi a uí, vi san do à fe de ra li za ção de um pre sí dio lo ca li-
za do na que le Esta do.

Infe liz men te, não pos su í mos ma i o res in for ma-
ções que nos per mi tam for mar opi nião so bre as dis -
cus sões que se re a li zam.

Sala das Ses sões,  3 de abril de 2003. – Se na-
dor He rá cli to For tes.

 (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 art. 216, III, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 1, de 2003, pro ve ni-
en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002,
que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas
ge ra is so bre des por to e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re ce res
–- pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra

dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ger vá sio Sil va
(PFL-SC), pre li mi nar men te pelo aten di men-
to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le-
vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i-
ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 1, de 2003; e

– pro fe ri do no Ple ná rio Se na do Fe de-
ral, Re la tor: Se na dor José Jor ge (PFL-PE),
pelo aco lhi men to da Me di da Pro vi só ria, na
for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 1,
de 2003, con for me apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio, em
apre ci a ção pre li mi nar, de ve rá de ci dir pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º 
da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, Ger vá sio
Sil va, De pu ta do, e do Re la tor Re vi sor, José Jor ge,
Se na dor, pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti-
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va dos.
Pas sa mos à apre ci a ção do mé ri to.
Há acor do de Li de ran ça so bre a ma té ria.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria

do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em tur-
no úni co.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Vo ta ção do pro je to de lei que tem pre fe rên cia re -
gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 1, de 
2003.

A ma té ria vai à san ção, fi can do pre ju di ca das a
me di da pro vi só ria e as Emen das de nºs 1 a 20 que fo -
ram apre sen ta das.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 79, de 2002)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º . .................................................
Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção e a ges -

tão do des por to pro fis si o nal cons ti tu em,
exer cí cio de ati vi da de eco nó mi ca su je i tan-
do-se, es pe ci fi ca men te, à ob ser vân cia dos
prin cí pi os:

I – da trans pa rên cia fi nan ce i ra e ad mi-
nis tra ti va;

II  –  da mo ra li da de na ges tão
des por ti va;
III  –  da res pon sa bi li da de so ci al de

seus di ri gen tes;
IV  –  do tra ta men to di fe ren ci a do em

re la ção ao des por to não pro fis si o nal; e
V – da par ti ci pa ção na or ga ni za ção

des por ti va do País.”(NR)
“Art. 4º ..................................................
I – O Mi nis té rio do Espor te;
II  –  (re vo ga do)
III – O Con se lho Na ci o nal do Espor te

–  CNE;
..............................................................
§ 2º A or ga ni za ção despbrti va do País, 

fun da da na li ber da de de as so ci a ção, in te gra
o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é con si de-
ra da de ele va do in te res se so ci al, in clu si ve
para os fins do dis pos to nos in ci sos I e III do 

art. 5º da Lei Com ple men tar nº 75, de 20 de
maio de 1993.”(NR)

“Art 5º O Mi nis té rio do Espor te, no âm -
bi to da sua com pe tên cia, in cum bir-se-á, es -
pe ci al men te:

I – da po lí ti ca na ci o nal de de sen vol vi-
men to da prá ti ca dos es por tes;

II  –  do in ter câm bio com or ga nis mos
pú bli cos e pri va dos, na ci o na is, in ter na ci o na-
is e es tran ge i ros, vol ta dos à pro mo ção do
es por te;

III  –  do es ti mu lo às ini ci a ti vas pú bli-
cas e pri va das de in cen ti vo às ati vi da des
es por ti vas; e

IV  –  do pla ne ja men to, co or de na ção,
su per vi são e ava li a ção dos pla nos e pro gra-
mas de in cen ti vo aos es por tes e de ações
de de mo cra ti za ção da prá ti ca es por ti va e in -
clu são so ci al por in ter mé dio do es por te.

§ 1º (re vo ga do)
§ 2º (re vo ga do)
§ 3º Ca be rá ao Mi nis té rio do Espor te,
ou vi do o Con se lho Na ci o nal do Espor -

te  –  CNE, pro por o Pla no Na ci o nal de
Espor ta ob ser va do o dis pos to no art. 217 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral

§ 4º O Mi nis té rio do Espor te ex pe di rá
ins tru ções e de sen vol ve rá ações para o cum -
pri men to do dis pos to no in ci so IV do art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral e ela bo ra rá o pro je to
de fo men to da prá ti ca des por ti va para pes so-
as por ta do ras de de fi ciên cia.” (NR)

“Art. 6º Cons ti tu em re cur sos do Mi nis-
té rio do Espor te:

“.....................................................(NR)
“Art. 7º Os re cur sos do Mi nis té rio do

Espor te te rão a se guin te des ti na ção:

.....................................................“(NR)

“Art. 8º. ..................................................

..............................................................
IV – quin ze por cen to para o Mi nis té rio

do Espor te.
“.................................................................(NR)

“Art. 11. O CNE é ór gão co le gi a do de
nor ma ti za ção, de li be ra ção e as ses so ra men-
to, di re ta men te vin cu la do ao Mi nis tro de
Esta do do Espor te, ca ben do-lhe:

IV  –  pro por pri o ri da des para o pla no
de apli ca ção de re cur sos do Mi nis té rio do
Espor te;
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..............................................................
Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio do Espor te

dará apo io téc ni co e ad mi nis tra ti vo ao
CNE.”(NR)

“Art. 12-A. O CNE será com pos to por
vin te e dois mem bros in di ca dos pelo Mi nis-
tro do Espor te, que o pre si di rá.

“.....................................................(NR)

“Art. 20. .................................................
..............................................................
§ 6º As li gas for ma das por en ti da des

de prá ti ca des por ti va en vol vi das em com pe-
ti ções de atle tas pro fis si o na is equi pa ram-se,
para fins do cum pri men to do dis pos to nes ta
Lei, às en ti da des de ad mi nis tra ção do des-
por to.

§ 7º As en ti da des na ci o na is de ad mi-
nis tra ção de des por to se rão res pon sá ve is
pela or ga ni za ção dos ca len dá ri os anu a is de
even tos ofi ci a is das res pec ti vas mo da li da-
des.” (NR)

“Art. 23. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te men te

de pre vi são es ta tu tá ria é obri ga tó rio o afas -
ta men to pre ven ti vo e ime di a to dos di ri gen-
tes, ele i tos ou no me a dos, caso in cor ram em 
qual quer das hi pó te ses do in ci so II, as se gu-
ra do o pro ces so re gu lar e a am pla de fe sa
para a des ti tu i ção.” (NR)

“Art. 26. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se com pe ti-

ção pro fis si o nal para os efe i tos des ta Lei aque -
la pro mo vi da para ob ter ren da e dis pu ta da por
atle tas pro fis si o na is cuja re mu ne ra ção de cor ra
de con tra to de tra ba lho des por ti vo.” ..................

“Art. 27. As en ti da des de prá ti ca des por-
ti va par ti ci pan tes de com pe ti ções pro fis si o na is
e as en ti da des de ad mi nis tra ção de des por to
ou li gas em que se or ga ni za rem, in de pen den-
te men te da for ma ju rí di ca ado ta da, su je i tam
os bens par ti cu la res de seus di ri gen tes ao
dis pos to no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de
ja ne i ro de 2002, além das san ções e res pon-
sa bi li da des pre vis tas no ca put do art. 1.017
da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002,
na hi pó te se de apli ca rem cré di tos ou bens so -
ci a is da en ti da de des por ti va em pro ve i to pró-
prio ou de ter ce i ros.

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

§ 3º (Re vo ga do)
§ 4º (Re vo ga do)
§ 5º o dis pos to no art. 23 apli ca-se, no que cou -

ber, às en ti da des a que se re fe re o ca put des te ar ti go.
§ 6º Sem pre ju í zo de ou tros re qui si tos pre vis tos

em lei, as en ti da des de ad mi nis tra ção do des por to, as 
li gas e as en ti da des de prá ti ca des por ti va, para ob ter
fi nan ci a men to com re cur sos pú bli cos, de ve rão:

I – re a li zar to dos os atos ne ces sá ri os para per -
mi tir a iden ti fi ca ção exa ta de sua si tu a ção fi nan ce i ra;

II – apre sen tar pla no de res ga te e pla no de in -
ves ti men to;

III – ga ran tir a in de pen dên cia de seus con se lhos
de fis ca li za ção e ad mi nis tra ção, quan do hou ver;

IV – ado tar mo de lo pro fis si o nal e trans pa ren te; e
V – ela bo rar e pu bli car suas de mons tra ções fi -

nan ce i ras na for ma de fi ni da pela Lei nº 6.404, de 15
de de zem bro de 1976, após te rem sido au di ta das por
au di to res in de pen den tes.

§ 7º Os re cur sos do fi nan ci a men to vol ta dos à
im ple men ta ção do pla no de res ga te se rão uti li za dos:

I – pri o ri ta ri a men te, para qui ta ção de dé bi tos fis-
ca is, pre vi den ciá ri os e tra ba lhis tas; e

II – sub si di a ri a men te, para cons tru ção ou me lho-
ria de es tá dio pró prio ou de que se uti li zam para man do
de seus jo gos, com a fi na li da de de aten der a cri té ri os de 
se gu ran ça, sa ú de e bem-es tar do tor ce dor.

§ 8º Na hi pó te se de in ci so II do § 7º, a en ti da de
de prá ti ca des por ti va de ve rá apre sen tar à ins ti tu i ção
fi nan ci a do ra o or ça men to das obras pre ten di das.

§ 9º É fa cul ta do às en ti da des des por ti vas pro fis-
si o na is cons ti tu í rem-se re gu lar men te em so ci e da de
em pre sá ria, se gun do um dos ti pos re gu la dos nos
arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro
de 2002 – Có di go Ci vil.

§ 10. Con si de ra-se en ti da de des por ti va pro fis si-
o nal, para fins des ta Lei, as en ti da des de prá ti ca des -
por ti va en vol vi das em com pe ti ções de atle tas pro fis-
si o na is, as li gas em que se or ga ni za rem e as en ti da-
des de ad mi nis tra ção de des por to pro fis si o nal.

§ 11. Ape nas as en ti da des des por ti vas pro fis si-
o na is que se cons ti tu í rem re gu lar men te em so ci e da-
de em pre sá ria na for ma do § 9º não fi cam su je i tas ao
re gi me da so ci e da de em co mum e, em es pe ci al, ao
dis pos to no art. 990 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro
de 2002 – Có di go Ci vil.

§ 12. Obser va do o dis pos to nos pa rá gra fos an -
te ri o res, as en ti da des de prá ti ca des por ti va pro fis si o-
nal po de rão ser be ne fi ci a das por pro gra ma es pe ci al
de re es ca lo na men to re la ti vo a tri bu tos e con tri bu i-
ções fis ca is e pa ra fis ca is, ins cri tos ou não em dí vi da

05992 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    305ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



ati va, aju i za dos ou a aju i zar, com exi gi bi li da de sus-
pen sa ou não, in clu si ve de cor ren tes de fal ta de re co-
lhi men to de va lo res re ti dos, po den do tais dí vi das ser
pa gas, na for ma e hi pó te ses de fi ni das em re gu la men-
ta ção es pe cí fi ca, com:

I – a pres ta ção de ser vi ços des por ti vos so ci a is
em prol de co mu ni da des ca ren tes; e

II – a com pen sa ção das des pe sas com pro va das
e ex clu si va men te efe ti va das na for ma ção des por ti va
e edu ca ci o nal de atle tas.

§ 13. Para os fins de fis ca li za ção e con tro le do dis -
pos to nes ta Lei, as ati vi da des pro fis si o na is das en ti da-
des de prá ti ca des por ti va, das en ti da des de ad mi nis tra-
ção de des por to e das li gas des por ti vas, in de pen den te-
men te da for ma ju rí di ca como es tas es te jam cons ti tu í-
das, equi pa ram-se às das so ci e da des em pre sá ri as, no -
ta da men te para efe i tos tri bu tá ri os, fis ca is, pre vi den ciá ri-
os, fi nan ce i ros, con tá be is e ad mi nis tra ti vos.” (NR)

“Art.  27-A .............................................
..............................................................
§  4º A in fri gên cia a este ar ti go im pli ca-

rá a ina bi li ta ção da en ti da de de prá ti ca des -
por ti va para per cep ção dos be ne fí ci os de
que tra ta o art. 18 des ta lei.

§ 5º As em pre sas de ten to ras de con-
ces são, per mis são ou au to ri za ção para ex-
plo ra ção de ser vi ço da ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens, bem como de te le vi-
são por as si na tu ra, fi cam im pe di das de pa -
tro ci nar ou ve i cu lar sua pró pria mar ca, bem
como a de seus ca na is e dos tí tu los de seus 
pro gra mas, nos uni for mes de com pe ti ções
das en ti da des des por ti vas.

§ 6º A vi o la ção do dis pos to no § 5º im-
pli ca rá a eli mi na ção da en ti da de de prá ti ca
des por ti va que lhe deu ca u sa da com pe ti ção
ou do tor ne io em que aque la se ve ri fi cou, sem 
pre ju í zo das pe na li da des que ve nham a ser
apli ca das pela Jus ti ça Des por ti va ”(NR)

“Art. 28. .................................................
..............................................................
§ 2º O vin cu lo des por ti vo do atle ta com 

a en ti da de des por ti va con tra tan te tem na tu-
re za aces só ria ao res pec ti vo vin cu lo tra ba-
lhis ta, dis sol ven do-se, para to dos os efe i tos
le ga is:

I – com o tér mi no da vi gên cia do con-
tra to de tra ba lho des por ti vo, ou

II – com o pa ga men to da cláu su la pe-
nal nos ter mos do ca put des te ar ti go; ou
ain da;

III – com a res ci são de cor ren te do
ina dim ple men to sa la ri al de res pon sa-

bi li da de da en ti da de des por ti va em pre ga do-
ra pre vis ta nes ta lei.

..............................................................
§ 4º Far-se-á re du ção au to má ti ca do

va lor da cláu su la pe nal pre vis ta no ca put
des te ar ti go, apli can do-se, para cada ano in -
te gra li za do do vi gen te con tra to de tra ba lho
des por ti vo, os se guin tes per cen tu a is pro-
gres si vos e não-cu mu la ti vos:

I – dez por cen to após o pri me i ro ano;
II – vin te por cen to após o se gun do
ano;
III – qua ren ta por cen to após o
ter ce i ro ano;
IV – oi ten ta por cen to após o quar to
ano.
..............................................................
§ 6º (re vo ga do)
§ 7º É ve da da a ou tor ga de po de res

me di an te ins tru men to pro cu ra tó rio pú bli co
ou par ti cu lar re la ci o na dos a vin cu lo des por-
ti vo e uso de ima gem de atle tas pro fis si o na-
is em pra zo su pe ri or a um ano.” (NR)

“Art. 29. A en ti da de de prá ti ca des por-
ti va for ma do ra do atle ta, terá o di re i to de as -
si nar com este, a par tir de de zes se is anos
de ida de, o pri me i ro con tra to de tra ba lho
pro fis si o nal, cujo pra zo não po de rá ser su-
pe ri or a cin co anos.

§ 3º A en ti da de de prá ti ca des por ti va.
for ma do ra de ten to ra do pri me i ro con tra to de 
tra ba lho com o atle ta por ela pro fis si o na li za-
do terá o di re i to de pre fe rên cia para a pri-
me i ra re no va ção des te con tra to, cujo pra zo
não po de rá ser su pe ri or a dois anos.

§ 4º O atle ta não pro fis si o nal em for-
ma ção, ma i or de qua tor ze e me nor de vin te
anos de ida de, po de rá re ce ber au xí io fi nan-
ce i ro da en ti da de de prá ti ca des por ti va for -
ma do ra, sob a for ma de bol sa de apren di za-
gem li vre men te pac tu a da me di an te con tra to
for mal, sem que seja ge ra do vin cu lo em pre-
ga tí cio en tre as par tes.

§ 5º É as se gu ra do o di re i to ao res sar-
ci men to dos cus tos de for ma ção de atle ta
não pro fis si o nal me nor de vin te anos de ida -
de à en ti da de de prá ti ca de des por to for ma-
do ra sem pre que, sem a ex pres sa anuên cia
des ta, aque le par ti ci par de com pe ti ção des -
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por ti va re pre sen tan do ou tra en ti da de de
prá ti ca des por ti va.

§ 6º Os cus tos de for ma ção se rão res -
sar ci dos pela en ti da de de prá ti ca des por ti va
usu fru i do ra de atle ta por ela não for ma do
pe los se guin tes va lo res:

I – quin ze ve zes o va lor anu al da bol sa
de apren di za gem com pro va da men te paga
na hi pó te se. de o atle ta não pro fis si o nal ser
ma i or de 16 e me nor de 17 anos de ida de;

II – vin te ve zes o va lor anu al da bol sa
de apren di za gem com pro va da men te paga
na hi pó te se dê o atle ta não pro fis si o nal ser
ma i or de 17 e me nor de 18 anos de ida de;

III – vin te e cin co ve zes o va lor anu al
da bol sa de apren di za gem com pro va da-
men te paga na hi pó te se de o atle ta não pro -
fis si o nal ser ma i or de 18 e me nor de 19
anos de ida de;

IV – trin ta ve zes o va lor anu al da bol sa
da apren di za gem com pro va da men te paga
na hi pó te se de o atle ta não pro fis si o nal ser
ma i or de 19 e me nor de 20 anos de ida de.

§ 7º A en ti da de de prá ti ca des por ti va
for ma do ra para fa zer jus ao res sar ci men to
pre vis to nes te ar ti go de ve rá pre en cher os
se guin tes re qui si tas:

I – cum prir a exi gên cia cons tan te do §
2º des te ar ti go;

II – com pro var que efe ti va men te
uti li zou o atle ta em for ma ção em com-

pe ti ções ofi ci a is não pro fis si o na is;
III – pro pi ci ar as sis tên cia mé di ca,

odon to ló gi ca e psi co ló gi ca, bem como con-
tra ta ção de se gu ro de vida e aju da de cus to
para trans por te;

IV – man ter ins ta la ções des por ti vas
ade qua das, so bre tu do em ma té ria de ali-
men ta ção, hi gi e ne, se gu ran ça e sa lu bri da-
de, além de cor po de pro fis si o na is es pe ci a li-
za dos em for ma ção téc ni co-des por ti va

V – ajus tar o tem po des ti na do à for ma-
ção dos atle tas aos ho rá ri os do cur rí cu lo es -
co lar ou de cur so pro fis si o na li zan te, exi gin-
do o sa tis fa tó rio apro ve i ta men to es co lar.”
(NR)

“Art. 31 ..................................................
..............................................................
§ 3º Sem pre que a res ci são se ope rar

pela apli ca ção do dis pos to no ca put des te
ar ti go, a mul ta res ci só ria a fa vor do atle ta

será co nhe ci da pela apli ca ção do dis pos to
no art. 479 da CLT.

§ 4º A cons ti tu i ção da en ti da de de prá -
ti ca des por ti va em mora para fins de res ci-
são do con tra to de tra ba lho des por ti vo,
ocor ren do qua is quer das hi pó te ses des te
ar ti go, de pen de rá de pré via e ex pres sa no ti-
fi ca ção, ju di ci al ou ex tra ju di ci al, com an te-
ce dên cia mí ni ma de quin ze dias.” (NR)

“Art. 90-A. A en ti da de res pon sá vel pela 
or ga ni za ção da com pe ti ção apre sen ta rá ao
Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, pre vi a i nen te à sua re a li za ção, os
la u dos téc ni cos ex pe di dos pe los ór fãos e
au to ri da des com pe ten tes pela vis to ria de
con di ções de se gu ran ça dos es tá di os a se -
rem uti li za dos na com pe ti ção.

§ 1º Os la u dos ates ta rão a real ca pa ci-
da de de pú bli co dos es tá di os, bem como
suas con di ções de se gu ran ça.

§ 2º Per de rá o man do de jogo por, no
mí ni mo, seis me ses, sem pre ju í zo das de-
ma is san ções ca bí ve is, a en ti da de de prá ti-
ca des por ti va pro fis si o nal de ten to ra do man -
do do jogo em que:

I – te nha sido co lo ca do à ven da nú me-
ro de in gres sos ma i or do que a ca pa ci da de
de pú bli co do es tá dio; ou

II – te nham en tra do pes so as em nú-
me ro ma i or do que a ca pa ci da de de pú bli co
do es tá dio.”

“Art. 90-B. Sem pre ju í zo do dis pos to na 
Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, a
en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da
com pe ti ção, bem como seus di ri gen tes, res -
pon dem so li da ri a men te com a en ti da de de -
ten to ra do man do de jogo e seus di ri gen tes,
in de pen den te men te da exis tên cia de cul pa,
pe los pre ju í zos ca u sa dos a es pec ta do res
que de cor ram do fa lha de se gu ran ça no es -
tá dio.

Pa rá gra fo úni co. O de ten tor do man do
de jogo será uma das en ti da des de prá ti ca
des por ti va en vol vi das na par ti da, de acor do
com os cri té ri os de fi ni dos no re gu la men to
da com pe ti ção.”

Art. 2º Os arts. 40 e 46-A da Lei nº 9.615, do
24 de mar ço de 1998, pas sam a vi go rar com as se-
guin tes al te ra ções, re nu me ran do-se para § 1º os
atu a is pa rá gra fos úni cos:
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“Art. 40. Na ces são ou trans fe rên cia de 
atle ta para en ti da de de prá ti ca des por ti va
es tran ge i ra ob ser var-se-ão as nor mas da
res pec ti va en ti da de na ci o nal de ad mi nis tra-
ção do des por to, ve da do a esta con ce der ou 
au to ri zar trans fe rên cia in ter na ci o nal de atle -
tas me no res de de zo i to anos.

..............................................................
§ 2º Se a en ti da de de prá ti ca des por ti-

va ce den te de atle ta pro fis si o nal para en ti-
da de de prá ti ca des por ti va es tran ge i ra ti ver
sido ces si o ná ria do atle ta, no pra zo in fe ri or
a doze me ses, em trans fe rên cia de fi ni ti va ou
em prés ti mo, one ro so ou gra tu i to, para qual -
quer ou tra en ti da de de prá ti ca des por ti va,
sera ca rac te ri za da como en ti da de re pas sa-
do ra fa zen do jus a vin te e cin co por cen to
do va lor pac tu a do para a ces são ou trans fe-
rên cia in ter na ci o nal, fi can do a en ti da de for -
ma do ra com di re i to de re ce ber se ten ta e
cin co por cen to do va lor pago pela en ti da de
es tran ge i ra, des de que a en ti da de for ma do-
ra do atle ta não te nha sido pre vi a men te in-
de ni za da.” (NR)

“Art. 46-A. As li gas des por ti vas, as en -
ti da des de ad mi nis tra ção de des por to e as
de prá ti ca des por ti va en vol vi das em qual-
quer com pe ti ção de atle tas pro fis si o na is, in -
de pen den te men te da for ma ju rí di ca ado ta-
da, fi cam obri ga das a:

I – ela bo rar e pu bli car, até o úl ti mo dia
útil do mês de abril, suas de mons tra ções fi -
nan ce i ras na for ma de fi ni da pela Lei nº
6.404, de 15 de de zem bro de 1976, após te -
rem sido au di ta das por au di to res in de pen-
den tes;

II – apre sen tar suas con tas jun ta men te
com os re la tó ri os da au di to ria de que tra ta o 
in ci so I ao Con se lho Na ci o nal do Espor te –
CNE, sem pre que fo rem be ne fi ciá ri as de re -
cur sos pú bli cos, na for ma do re gu la men to.

§ 1º Sem pre ju í zo da apli ca ção das
pe na li da des pre vis tas na le gis la ção tri bu tá-
ria, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria, cam bi al, e
das con se qüen tes res pon sa bi li da des ci vil e
pe nal, a in frin gên cia. a este ar ti go im pli ca rá:

I – para as en ti da des de ad mi nis tra ção
do des por to li gas des por ti vas, a ine le-

gi bi li da de, por dez anos, de seus di ri gen tes
para o de sem pe nho de car gos ou fun ções
ele ti vas ou de li vre no me a ção, em qua is quer

das en ti da des ou ór gãos re fe ri dos no pa rá-
gra fo úni co do art. 13 des ta lei;

II – para as en ti da des de prá ti ca des-
por ti va, a ine le gi bi li da de, por cin co anos, de
seus di ri gen tes para car gos ou fun ções ele -
ti vas ou de li vre no me a ção em qual quer en -
ti da de ou em pre sa di re ta ou in di re ta men te
vin cu la da às com pe ti ções pro fis si o na is da
res pec ti va mo da li da de des por ti va.

§ 2º As en ti da des que vi o la rem o dis-
pos to nes te ar ti go fi cam ain da su je i tas:

I  –  ao afas ta men to de seus di ri gen-
tes; e

II  –  à nu li da de de to dos os atos pra ti-
ca dos por seus di ri gen tes em nome da en ti-
da de após a prá ti ca da in fra ção.

§ 3º Os di ri gen tes de que tra ta o § 2º
se rão sem pre:

I  –  o pre si den te da en ti da de, ou
aque le que lhe faça as ve zes; e

II  –  o di ri gen te que pra ti cou a in fra ção
ain da que por omis são.

§ 4º Cons ti tui ina dim plên cia na pres ta-
ção de con tas da en ti da de para fins de ape -
na ção de seus di ri gen tes o des cum pri men to
do dis pos to nes te ar ti go.” (NR)

Art. 3º art. 5º da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

 “Art. 50. A or ga ni za ção, O fun ci o na-
men to e as atri bu i ções da Jus ti ça Des por ti-
va, li mi ta das ao pro ces so e jul ga men to das
in fra ções dis ci pli na res e às com pe ti ções
des por ti vas, se rão de fi ni das em có di gos
des por ti vos, fa cul tan do-se às li gas cons ti tu ir
seus pró pri os ór gãos ju di can tes des por ti-
vos, com atu a ção res tri ta às suas com pe ti-
ções.

.....................................................”(NR).

Art. 4º o art. 8º da Lei nº 10.359, de 27 de de -
zem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 8º Esta lei en tra em vi gor em 30
de ju nho de 2004.”(NR)

Art. 5º Re vo gam-se o in ci so II do art. 4º os §§
1º e 2º do art. 5º, os §§ 3º e 4º do art. 27 e o § 6º do
art. 28 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, e a
Me di da Pro vi só ria nº 2.193-6, de 23 de agos to de
2001.
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Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 80, de 2002, que al te ra o art.
5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dis põe so bre a con ces são de sub ven-
ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré di to ru -
ral, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Anto nio
Car los Men des Tha me (PSDB-SP), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria;
e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Co mu ni co ao Ple ná rio que as Li de ran ças acor -
da ram a res pe i to da ma té ria.

A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 27, pas san do a so -
bres tar to das 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, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos con ti tu ci o na is de re le vân cia e ur-
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor De pu ta do
Anto nio Car los Men des Tha me (PSDB-SP).

(Pa u sa)
Apro va do, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra ta-se de um en ca mi nha men to
bre vís si mo, só para res sal tar o sig ni fi ca do al ta men te
so ci al des ta me di da pro vi só ria, ago ra con ver ti da em
lei, que vai aten der a re cla mos an ti gos de pe que nos
pro du to res ru ra is que, por meio de fi nan ci a men tos de
di ver sas en ti da des, in clu si ve do BNDES, ti ve ram pos -

si bi li da de de me lho rar o seu de sem pe nho, mas não
pu de ram sa tis fa zer ple na men te aos com pro mis sos
exis ten tes no se tor ru ral, vis to que es ta vam pen den-
tes de uma so lu ção go ver na men tal.

Ago ra, com esta me di da pro vi só ria, tudo se en -
cer ra, e o be ne fí cio para a pro du ção ru ral no Bra sil,
es pe ci al men te para o pe que no pro du tor, é re al men te
subs tan ci al, ra zão pela qual vale a pena res sal tar a
im por tân cia da ma té ria que es ta mos apro van do no
dia de hoje.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a exem plo do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, tam bém que ro ma ni fes-
tar a mi nha sa tis fa ção pela apro va ção des te pro je to
que dis põe so bre a con ces são de sub ven ção eco nô-
mi ca nas ope ra ções de cré di to ru ral.

Faço isso, Sr. Pre si den te, por que, na Le gis la tu ra
de 1991 a 1995, quan do es ti ve nes ta Casa, par ti ci pei
de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que apu -
rou as ca u sas do en di vi da men to ru ral e pude sen tir de 
per to o que re pre sen tou para os pe que nos agri cul to-
res toda uma sé rie de di fi cul da des que, àque la épo ca,
eles já es ta vam en fren tan do.

Essa me di da pro vi só ria vem tra zer um de sa fo go
con si de rá vel para pro du to res ru ra is de to das as re-
giões, por que ape nas as ope ra ções su pe ri o res a
R$200 mil fi ca ram de fora da con ces são de sub ven-
ção eco nô mi ca.

Daí por que, Sr. Pre si den te, que ro tam bém ma ni-
fes tar essa mi nha sa tis fa ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais quem que i ra en ca mi nhar a ma té ria, sub -
me to-a à vo ta ção.

Em vo ta ção a Me di da Pro vi só ria nº 80, de 2002.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a me di da pro vi só ria apro-
va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 80, DE 2002

Alte ra o art. 5º da Lei nº 8.427, de 27
de maio de 1992, que dis põe so bre a con -
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ces são de sub ven ção eco nô mi ca nas
ope ra ções de cré di to ru ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 

1992, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 5º A con ces são da sub ven ção de
equa li za ção de ju ros obe de ce rá aos cri té ri-
os, li mi tes e nor mas ope ra ci o na is es ta be le-
ci dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da, es pe ci al-
men te no que diz res pe i to a cus tos de cap -
ta ção e de apli ca ção dos re cur sos, po den do
a equa li za ção, se ca bí vel na do ta ção or ça-
men tá ria re ser va da à fi na li da de, ser re a li za-
da de uma só vez, a va lor pre sen te do mon -
tan te de vi do ao lon go das res pec ti vas ope-
ra ções de cré di to.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni-
en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002,
que dis põe so bre a con ces são da apo sen ta-
do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra ti va
de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ra fa el Gu -
er ra (PSDB-MG), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel, nos ter mos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 2, de 2003.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fui de -
sig na do Re la tor ad hoc do item 3 da pa u ta, que tra ta
so bre a con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al de co o-
pe ra dos e co o pe ra ti vas.

De acor do com o Re gi men to, gos ta ria de so li ci-
tar o pra zo de 24 ho ras para apre sen tar o pa re cer,

ten do em vis ta que es ta mos sen do pro cu ra dos, in clu-
si ve por mem bros do Go ver no, no sen ti do de fa zer al -
guns ajus tes no tex to do pro je to de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De fi ro o
pe di do de V. Exª na for ma re gi men tal; fi can do so bres-
ta da a ma té ria do item 3, cuja apre ci a ção será fe i ta na 
pró xi ma ter ça-fe i ra, as sim como os de ma is itens da
pa u ta da Ordem do Dia de hoje.

São as se guin tes as ma té ri as cuja apre ci a ção
fica so bres ta da:

4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 3, de 2003, pro ve ni-
en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002,
que dis põe so bre a trans fe rên cia da União
para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de seg -
men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção
fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ta deu Fi-
lip pe li (PMDB-DF), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel, nos ter mos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003, com mo di fi-
ca ções.

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 85, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de qua ren ta e
cin co mi lhões de re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Pe dro
No va es (PMDB-BA), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.
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6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 87, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, no va lor de se te cen tos e oi-
ten ta mi lhões, trin ta e nove mil re a is, em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Mus -
sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
 art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral)

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do 
pa rá gra fo úni co do art. 353 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº
7.262/2002, 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 o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e
dá ou tras pro vi dên ci as

(De pen den do de pa re ce res das Co-
mis sões de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da-
nia, de Assun tos So ci a is, e de Edu ca ção)

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei
 do Se na do nº 66, de 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº
1.277/2001, na Casa de ori gem), que es ta-
be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e le são
cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001)

Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, de au to ria do Se na dor José Sar ney,
que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go-
Pe nal.

De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia.

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Antô nio Car-
los Va la da res, que al te ra a re da ção do ar ti-
go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta
aos di re i tos so ci a is, a ali men ta ção), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha.

11
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº
924/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio Mar cos
Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Irlan da.

12
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº
1.112/2002, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil da Ma -
ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
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Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Tri ni-
dad e To ba go.

13
MENSAGEM Nº 13, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

 Men sa gem nº 13, de 2003 (nº
38/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -
na do a es co lha do Se nhor Anto nio Au gus to
Day rell de Lima, 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 De le ga do Per -
ma nen te do Bra sil jun to à Orga ni za ção das
Na ções Uni das para a Edu ca ção, Ciên cia e
Cul tu ra.

14
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos -
pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni-
en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Co mis sões

- Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

- de Assun tos So ci a is (so bre as Emen -
das nºs 1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na-
dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel à Emen da nº
1-Plen, nos ter mos de Su be men da que
apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das nºs 
2 a 4-Plen.

15
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 69, de 2003, dos Se na do res Ro-
ber to Sa tur ni no e Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
263, de 2002, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

16
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 87, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do 
Se na do nº 35, de 2003, além das Co mis sões
cons tan tes do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

17
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 184, de 2003, do Se na dor Edu ar-
do Su plicy e ou tros Se nho res Se na do res,
su ge rin do à Sua San ti da de o Papa João Pa -
u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de res
re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em
Bag dá, ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í-
ses en vol vi dos no con fli to, para dis cu tir so lu-
ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e pro -
pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e pela
paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tas so
Je re is sa ti.

18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi-
tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras
go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Agri pi no, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
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que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para
o re gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de
nas ci men to, ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do Re cur so

nº 26, 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 36, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que dis põe so bre a in cor po ra ção e a trans -
fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos
Tribu na is de Con tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor do ven ci do ad hoc: Se -
na dor Luiz Pon tes; com voto, em se pa ra do,
do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te ve
em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 40, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung, que re-
vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons ti tu i ção e
o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os
ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos e dis -
põe so bre a sua des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, 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 Osmar Dias, fa vo rá vel, nos 
ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo),
que ofe re ce, com abs ten ção do Se na dor
José Edu ar do Du tra.

22
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 44, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 44, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Sér gio Ma cha do, que dá 
nova re da ção ao art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá vel à
ma té ria, e pelo ar qui va men to da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999,
que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio
do Se na dor Pe dro Si mon.

23
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta

 de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 31, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do
fa cul ta ti vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, pelo ar qui va-
men to da ma té ria e fa vo rá vel à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999, que
tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

24
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli-
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé -
res.
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25
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 7, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a
par ti ci pa ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no
Bra sil em ele i ções mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Ju ni or.

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº
1.676/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de fe sa e o
uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir
Lan do, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº
4.594/94, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o aten di men to de emer gên cia de aci -
den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de –
SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor
ad hoc: Se na dor Tião Vi a na.

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº
3.704/97, na Casa de ori gem), que cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de So ció lo-
gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ge ral do Althoff.

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº
2.233/99, na Casa de ori gem), que obri ga a
que os pro du tos ali men tí ci os co mer ci a li za-
dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da
do en ça ce lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº
2.252/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº
1.210/99, na Casa de ori gem), que al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de ou tu-
bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio
da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na
Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Be ni cio Sam pa io.

32
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
 dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 10, de 1999, de au to ria
do Se na dor Luiz Este vão, que al te ra o dis-
pos to na Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de
1980, que dis põe so bre a des ti na ção da
taxa ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De -
cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967,
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al te ra do pelo art. 2º do De cre to-Lei nº 246,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá vel com a
Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, com vo tos
con trá ri os dos Se na do res Antô nio Car los Va-
la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re, José
Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do,
do Se na dor Ro ber to Re quião.

33
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que dis põe so bre o re gis tro, fis ca li za-
ção e con tro le das or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta mos
à lis ta de ora do res.

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. 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, es te ve hoje,
no Con gres so Na ci o nal, a Emba i xa do ra nor te-ame ri-
ca na. E, nes te ple ná rio, já hou ve dois pro nun ci a men-
to mu i tos con tun den tes so bre a guer ra, fe i tos pe los
Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e Iris de Ara ú jo.

Não tive a opor tu ni da de de acom pa nhar o de po-
i men to da Emba i xa do ra, mas o Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no me in for mou que, quan do ques ti o na da, S. Exª
re sol veu não res pon der mas en vi ar uma res pos ta por
es cri to. Com cer te za, os Esta dos Uni dos não po dem
res pon der. A Emba i xa do ra, por mais que se es for ce,
não pode res pon der ao gri to, ao pe di do, ao re cla mo
de to dos aque les que têm um pin go de hu ma ni da de
no co ra ção, fren te a uma guer ra de vas ta do ra, de su-
ma na e au to ri tá ria como essa. 

Ve nho à tri bu na não para fa lar des sa guer ra,
mas de uma de nos sas guer ras, a guer ra con tra a cor -
rup ção, que o Go ver no Lula está con cla man do a po -
pu la ção bra si le i ra a se en fi le i rar, a se en trin che i rar,
como o ape lo da guer ra con tra a fome, da guer ra con -
tra o cri me or ga ni za do, da guer ra con tra o anal fa be tis-
mo, que o nos so Mi nis tro da Edu ca ção, de for ma tão
bri lhan te, ex pôs esta se ma na no Se na do.

Hoje, o Mi nis tro-Che fe da Con tro la do ria Ge ral
da União fez, num ato sim bó li co, o sor te io pela lo te ria
fe de ral dos cin co pri me i ros Mu ni cí pi os bra si le i ros que 

vão so frer uma au di to ria iné di ta na his tó ria da Re pú-
bli ca. Será en vi a da uma for ça-ta re fa a es ses cin co
Mu ni cí pi os para, in loco, tipo São Tomé – ver para
crer –, ve ri fi car como fo ram ali apli ca dos os re cur sos
fe de ra is, re fe ren tes aos mais di ver sos pro gra mas.

Essa guer ra con tra a cor rup ção es te ve pre sen te
du ran te toda a cam pa nha ele i to ral, por que nas ruas,
no nos so co ti di a no de cam pa nha, sen ti mos a re pul sa
da po pu la ção, que não ad mi te mais que o Bra sil con ti-
nue numa das po si ções de li de ran ça mun di al no ran-
king da cor rup ção.

A cor rup ção é algo que já não tem mais o aval e
a to le rân cia da po pu la ção, que re a giu nas ur nas. E
isso não é um fato só des ta úl ti ma ele i ção, pois na ele -
i ção an te ri or a esta tam bém hou ve uma re a ção da po -
pu la ção às per so na li da des po lí ti cas que ti nham vin-
cu la ção com a cor rup ção ou so bre as qua is pa i ra vam
sus pe i tas de atos cor rup tos. Àque le slo gan “rou ba,
mas faz”, que, in fe liz men te, im pe rou no nos so País e
ain da im pe ra, está ocor ren do uma re a ção for te da po -
pu la ção.

E a ele i ção do Go ver no Lula teve esta mar ca da
luta con tra a cor rup ção, de for ma mu i to in de lé vel, mu -
i to cla ra, por que to dos sa be mos – e não pre ci sa nem
ser mu i to in te li gen te para sa ber isto – que os re cur sos
pú bli cos, que tan to re cla ma mos, não são pou cos. Te -
mos um gran de vo lu me de re cur sos ar re ca da dos por
um sis te ma tri bu tá rio in jus to, que one ra de for ma sig -
ni fi ca ti va o con su mo ao in vés da pro pri e da de, a ren da
do tra ba lho ao in vés da ren da do ca pi tal. Esses re cur-
sos po de ri am ser uti li za dos po ten ci al men te com re-
sul ta dos mu i to me lho res se este nos so País não ti-
ves se mi lhões de ra los por onde se des via a apli ca-
ção cor re ta do di nhe i ro pú bli co.

Por tan to, acre di ta mos no su ces so do pro gra ma
do Mi nis tro Wal dir Pi res, esta fi gu ra que por si só já é
uma ga ran tia, um aval, de vi do a sua his tó ria, ao seu
com pro mis so éti co, a sua luta. Eu até brin quei com o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no que, na guer ra con tra a
cor rup ção, es ses pri me i ros cin co Mu ni cí pi os sor te a-
dos se rão os pri me i ros cin co to ma hawk. Os au di to-
res fa rão afe ri ção, olho no olho, ve ri fi ca rão pon tes, es -
tra das, cis ter nas, po ços ar te si a nos, me ren das es co-
la res, ou seja, ve ri fi ca rão se o re cur so en vi a do foi efe -
ti va men te apli ca do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te, Se na do ra?

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Já
vou lhe con ce der o apar te, Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Pois não, Se na do ra.
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A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – E, no
pró xi mo mês, se rão vin te e seis Mu ni cí pi os. E a pro -
pos ta é de que nós te nha mos algo em tor no de cem
Mu ni cí pi os men sal men te au di ta dos in loco pela Con -
tro la do ria Ge ral da União,

Con ce do o 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) – V.

Exª tem toda ra zão em su bir à tri bu na para res sal tar
esse fato, por que é efe ti va men te sig ni fi ca ti vo. Isso
nun ca foi fe i to nes te País, Se na do ra Ide li Sal vat ti. E
toda a Na ção sabe que ocor re por este Bra sil afo ra
tan to des vio, tan ta ir re gu la ri da de, tan ta mal ver sa ção
de re cur sos. É ab so lu ta men te ne ces sá rio, quan do to -
dos nós to ma mos cons ciên cia da es cas sez dos re-
cur sos di an te das ne ces si da des na ci o na is, que es ses
ra los se jam de fi ni ti va men te ve da dos. E esse pro gra-
ma da Con tro la do ria está sen do li de ra do e ca pi ta ne a-
do por este bra si le i ro de qua li da des ines ti má ve is, ad -
mi rá vel sob to dos os pon tos de vis ta, com uma res pe-
i ta bi li da de in to cá vel, o gran de Wal dir Pi res. Acre di to
que te re mos re sul ta dos mu i to im por tan tes sob os
pon tos de vis ta mo ral, éti co, fi nan ce i ro e eco nô mi co.
De for ma que que ro cum pri men tar V. Exª por ter su bi-
do à tri bu na para res sal tar esse pro gra ma.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Agra -
de ço a V. Exª, no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo 
apar te de V. Exª.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pois
não, no bre Se na dor João Ca pi be ri be. Ouço o apar te
de V. Exª.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – No -
bre Se na do ra, fico sa tis fe i to e fe liz em ver que são
ver da de i ros os com pro mis sos com as mu dan ças e
que es tas co me çam a acon te cer. O com ba te sem tré -
gua à cor rup ção é fun da men tal, por que a cor rup ção é 
a mal ver sa ção de re cur sos pú bli cos e se as so cia, fa -
cil men te, ao trá fi co de dro gas, ao trá fi co de ar mas,
por que são ca pi ta is que não se apli cam ofi ci al men te
e le gal men te. Esses ca pi ta is, en tão, ter mi nam se en -
vol ven do em cri mes ain da mais he di on dos. As ações
ini ci a das pelo Mi nis tro Wal dir Pi res – to dos nós co-
nhe ce mos o seu ca rá ter e a sua luta – en chem-nos de 
ale gria e de sa tis fa ção, pois te re mos uma gran de cor -
ren te de com ba te a essa tra gé dia que, há mu i tos sé -
cu los, as so la o nos so País. No bre Se na do ra, hoje, te -
mos al guns me ca nis mos que po de re mos su ge rir ao
Mi nis tro e en tre eles a Inter net, que uti li za mos quan -
do fui Go ver na dor do Ama pá, por dois man da tos. Tor-
na mos obri ga tó ria a pu bli ca ção de to dos os em pe-

nhos e to das as com pras. Na ver da de, tor na mos pú -
bli co o sis te ma Intra net de or de na men to de des pe sa.
Toda exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra é pú bli ca.
Ini ci a mos esse tra ba lho em 2000. Qu al quer com pra
que o Esta do te nha fe i to em 2001 e 2002 está pu bli-
ca do na Inter net. Quem qui ser con tro lar a vida das fi -
nan ças pú bli cas, do Orça men to pú bli co do Ama pá,
bas ta aces sar o site , onde há o con te ú do: “ges tão do
di nhe i ro”. Atu al men te, se pode sa ber qual o va lor de
re cur so de po si ta do nas con tas ban cá ri as do Go ver-
no. Têm-se toda a re ce i ta e as des pe sas. Qu al quer ci -
da dão pode exer cer o seu le gí ti mo con tro le das fi nan-
ças pú bli cas. Ela bo ra mos um pro je to que de co di fi ca
toda essa lin gua gem com pli ca da da ad mi nis tra ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra do Esta do para tor ná-la
mais aces sí vel ao ci da dão. Se na do ra Ide li Sal vat ti,
es tou ela bo ran do um pro je to e so li ci to o apo io de V.
Exª e de to dos os Se na do res para votá-lo. O pro je to
obri ga a que to dos os en tes da Fe de ra ção, to dos os
ór gãos pú bli cos e aque les que tra ba lham com re cur-
so do con tri bu in te apre sen tem, de for ma trans pa ren-
te, por in ter mé dio da Inter net, to dos os seus gas tos.
De ve mos dar en tra da nes se pro je to na se gun da-fe i ra
para dis cus são no Se na do Fe de ral, ob je ti van do es ta-
be le cer um con tro le so ci al que até mes mo dis pen sa-
ria os tri bu na is de con tas. Isso por que o ci da dão, por
meio da te le má ti ca, de seu com pu ta dor pes so al,
pode fun ci o nar como um tri bu nal em sua pró pria
casa, acom pa nhan do to dos os gas tos, to das as des -
pe sas de go ver no e con tro lan do de fi ni ti va men te esse
mal que é a cor rup ção em nos so País. Pa ra béns pelo
pro nun ci a men to. De ve mos to dos nos jun tar ao Mi nis-
tro Wal dir Pi res.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Agra -
de ço ao Se na dor João Ca pi be ri be. O pro je to terá apo -
io, com cer te za, mas eu gos ta ria de res sal tar ain da o
ine di tis mo da ini ci a ti va do Go ver no Lula, per so na li za-
do nes sa bri lhan te fi gu ra do Mi nis tro Wal dir Pi res, de
ve ri fi car in loco, até para po der au di tar as nos sas
pró pri as au di to ri as. Re fi ro-me ao caso que fi cou pú bli-
co dos po ços de Gu a ri bas, no Pi a uí, com re la ção ao
Pro gra ma Fome Zero, em que a equi pe foi pas sar o
pen te-fino na apli ca ção dos re cur sos. Dos seis po ços,
ha via só um sen do per fu ra do. Mas, com cer te za, na
do cu men ta ção, na pa pe la da, no con tro le, na vis to ria,
na au di to ria, cons ta vam os seis como fe i tos. Te nho
essa cer te za por que nós que con vi ve mos com o pro -
ble ma sa be mos que isso ocor re e como ocor re. O im -
por tan te des se pro ce di men to iné di to é exa ta men te
fa zer pa i rar so bre as ad mi nis tra ções que re ce bem o
re cur so a pos si bi li da de de se rem pes so al men te fis ca-
li za das a fim de se ve ri fi car se aqui lo que está re gis-
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tra do, se aqui lo que está con ta bi li za do como exe cu ta-
do foi efe ti va men te apli ca do. O Mi nis tro Wal dir Pi res,
hoje, em seu pro nun ci a men to, deu re le vân cia à ida da 
equi pe da for ça-ta re fa para fa zer o con ta to com a so -
ci e da de lo cal, com as en ti da des or ga ni za das, com as
APPs, com a di re to ria da igre ja, ou seja, de i xar im-
preg na do na co mu ni da de a res pon sa bi li da de de fis-
ca li zar e não se su je i tar mais à cor rup ção.

É o caso de se cri ar essa si ner gia, cri ar esse
mo vi men to de in to le rân cia; zero para a cor rup ção, eli -
mi nar e fa zer com que o nos so país saia do ran king
ver go nho so de ser um dos mais cor rup tos. Esse pro -
ce di men to, po de mos co lo car na Inter net. Ele é fun da-
men tal, é um me ca nis mo para que o ci da dão pos sa
aces sar, fis ca li zar, con tro lar; deve ter al guém que va
lá ver se a pon te tem mes mo tan tos me tros cú bi cos
de con cre to em sua es tru tu ra, se a es tra da pa vi men-
ta da tem mes mo tan tos qui lô me tros de as fal to e se
aque la to ne la da de me ren da re al men te foi con su mi-
da. Isso é de fun da men tal im por tân cia.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na do ra,
me per mi te um apar te?

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor He rá cli to For tes.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na do ra
lde li Sal vat ti, es tou ou vin do aten ta men te o pro nun ci a-
men to de V. Ex.ª. Foi fe i ta uma re fe rên cia ao Mu ni cí-
pio de Gu a ri bas, que de re pen te fi cou mu i to na moda
com o Fome Zero. Não co nhe ço de ta lhes do Mu ni cí-
pio de Gu a ri bas até por que não é uma re gião em que
eu tra di ci o nal men te faça po lí ti ca no Esta do do Pi a uí
in fe liz men te, mas que ro lhe dar um tes te mu nho. O
Se na dor João Ca pi be ri be, que foi Pre fe i to, está pre-
sen te as sim como os Se na do res Mão San ta, Ro ber to
Sa tur ni no. Vol tan do um pou co à épo ca em que fo mos
Pre fe i tos jun tos, que ro lem brar al guns fa to res que
con tri bu em mu i to para cor rup ção em pre fe i tu ra e fal ta
da con clu são das obras. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no foi Pre fe i to de uma gran de ci da de e tal vez te nha vi -
vi do com me nos in ten si da de esse pro ble ma, mas
tam bém o Rio de Ja ne i ro pa de cia dele. O Go ver no
Fe de ral as si na va os con vê ni os, e as li be ra ções com
as da tas mar ca das não eram cum pri das. O pre fe i to é
quem fica com o pro ble ma na mão por que mu i tas ve -
zes é li be ra da a pri me i ra par ce la, a obra é con tra ta da,
a se gun da par ce la é para ses sen ta dias, para no ven ta
dias; mas, às ve zes, pas sa um ano ou dois, e o pre fe i-
to, além de fi car com a fama de mau pa ga dor ge ral-
men te fica co nhe ci do como pre fe i to de obras não
con clu í das. Não po de mos es tig ma ti zar os pre fe i tos
bra si le i ros. Exis tem bons e maus pre fe i tos. Ou tra
ques tão, mais re cen te, ini ci a da no Go ver no Fer nan do

Hen ri que Car do so, diz res pe i to ao acom pa nha men to
da li be ra ção dos re cur sos pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral. A pri me i ra par ce la é li be ra da, mas a se gun da,
so men te de po is de a fis ca li za ção vi si tar o lo cal e ve ri-
fi car a qua li da de da obra; a ter ce i ra, igual men te. E as -
sim su ces si va men te. É evi den te que, ten do em vis ta a 
es cas sez de pes so al téc ni co da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, tais obras mu i tas ve zes atra sam e pas sam a fa -
zer par te, em sua gran de ma i o ria, do ca das tro de
obras ina ca ba das, cri an do di fi cul da des para os pre fe-
i tos.Con cor do ple na men te com V. Exª. Con vi vo com a 
gran de ma i o ria dos pre fe i tos do Pi a uí. A ques tão lá,
Se na do ra, é pe da gó gi ca. Há pre fe i tu ras sem ne nhu-
ma es tru tu ra. E os tri bu na is de con tas, em vez de for -
ne cer uma ori en ta ção pre ven ti va, pre li mi nar, atu am,
tam bém por es cas sez de pes so al, ape nas na área
pu ni ti va. Se exa mi nar mos os pro ces sos, po de re mos
cons ta tar que a gran de ma i o ria das di fi cul da des se
de vem a ques tões for ma is, fal ta de pre en chi men to
cor re to. É cla ro que há pre fe i tos que fa zem mal ver sa-
ção de re cur sos pú bli cos. Mas hoje, di fe ren te men te
de 10 ou 15 anos atrás, a fis ca li za ção me lho rou mu i-
to, por que o Go ver no Fe de ral pas sou a ser ca u te lo so
em re la ção ao acom pa nha men to das obras. Por fim,
eu gos ta ria de di zer a V. Exª que, há cer ca de 15 dias,
hou ve uma mar cha de pre fe i tos a Bra sí lia – aliás, é a
ter ce i ra no atu al Go ver no –, na ten ta ti va de so lu ci o nar
a li be ra ção de re cur sos do Orça men to pas sa do e tra -
tar de ma té ri as des se gê ne ro. O Pre si den te des sa as -
so ci a ção – pas me V. Exª –, ga ú cho, de um Mu ni cí pio
de qua tro mil ha bi tan tes, num dis cur so in fla ma do,
pro pôs que as emen das or ça men tá ri as sa ís sem do
âm bi to do Con gres so Na ci o nal. Em boa hora, o Mi nis-
tro José Dir ceu, ori un do des sa Casa, lem brou que as
emen das têm ori gem cons ti tu ci o nal. La men to a idéia
do Pre fe i to de ti rar do Par la men to esse po der.Não sei 
como é no Esta do de V. Exª, mas no Nor te e no Nor -
des te, o que se ria do Mu ni cí pio se não fos se a emen -
da par la men tar? No ven ta por cen to do que exis te no
Esta do do Pi a uí – está aqui o ex-Go ver na dor Mão
San ta, que pode con fir mar o que vou di zer –, fora con -
vê ni os es pe cí fi cos e em prés ti mos in ter na ci o na is, é
fe i to com re cur sos or ça men tá ri os, pro du tos de uma
de ci são cons ti tu ci o nal de 1988, a qual res ta be le ceu a
for ça do Con gres so para atu ar nes sa área. Gra ças a
isso, o Ama zo nas, o Ama pá, o Pi a uí, o nor des te, de
ma ne i ra ge ral, prin ci pal men te – es tou fa lan do de uma 
re gião que co nhe ço –, con se gue fa zer obras que têm
sido a nos sa re den ção. Lou vo o pro nun ci a men to de V.
Exª. Pen so que ao en vol ver a co mu ni da de nes sa
ques tão es ta mos dan do uma co la bo ra ção pro fun da
para a me lho ria da Admi nis tra ção Pú bli ca des ses Mu -
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ni cí pi os e cha man do mais uma vez a aten ção para a
re a li da de. O que fal ta, mu i tas ve zes, é es tru tu ra ad mi-
nis tra ti va dos Mu ni cí pi os, por ser Mu ni cí pio po bre,
como é o caso de Gu a ri bas – V. Exª deve ter vis to pela 
te le vi são –, a que o Pre si den te da Re pú bli ca teve de ir 
de he li cóp te ro, por fal ta de es tra da, por fal ta de uma
sé rie de con di ções. V. Exª está no ca mi nho cer to. Te -
mos de le var avan te essa idéia. Cada dia mais, a
Admi nis tra ção Fe de ral tem de so cor rer os Mu ni cí pi os
não só fi nan ce i ra men te, como tam bém acom pa nhan-
do o que se faz nos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Mu i to obri -
ga do.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Agra -
de ço-lhe o apar te, Se na dor He rá cli to For tes.

Em ne nhum mo men to, nem no pro nun ci a men to
do Mi nis tro Wal dir Pi res nem no meu, hou ve qual quer
dú vi da a res pe i to da si tu a ção da gran de ma i o ria das
prefe i tu ras e dos res pec ti vos pre fe i tos. Entre tan to, é
pre ci so um con tro le mais efi caz, para evi tar os ra los.
Isso é in dis cu tí vel. O pro ce di men to de ir in loco vai
acen tu ar as res pon sa bi li da des das ou tras es fe ras do
Po der, por que não ape nas os au di to res da Con tro la-
do ria-Ge ral da União vão ve ri fi car se o di nhe i ro en vi a-
do foi de vi da men te apli ca do, como tam bém, te nho
cer te za ab so lu ta, vão re gis trar nos seus pa re ce res,
nos seus re la tó ri os, qual foi o pro ce di men to de re pas-
se dos re cur sos. Como V. Exª mes mo res sal tou, a
exe cu ção or ça men tá ria en fren ta mu i tos pro ble mas, o
que di fi cul ta, inú me ras ve zes, a vida do ad mi nis tra dor
es ta du al e a do ad mi nis tra dor mu ni ci pal.

O Se na dor Sa tur ni no, ex pe ri en te...
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – No -

bre Se na do ra, fa rei ape nas uma bre ve in ter rup ção,
para não trun car o seu ex ce len te dis cur so. Con cor do
com o Se na dor He rá cli to For tes. Cla ro que há jus ti fi-
ca ti vas ab so lu ta men te ace i tá ve is e com pre en sí ve is,
para mu i tos des cum pri men tos de dis po si ção or ça-
men tá ria por par te de pre fe i tos. Como V. Exª diz, a ida
de uma for ça ta re fa re pre sen ta ti va da Cor re ge do-
ria-Ge ral da União, che fi a da pelo Mi nis tro Wal dir Pi -
res ao lo cal é im por tan te, pois, com o diá lo go, o pre fe-
i to ob vi a men te mos tra rá as ra zões do seu ato e não
será in cul pa do. O en vol vi men to da co mu ni da de, que
o Se na dor He rá cli to For tes con si de ra im por tan te, e
nós tam bém, vai se acen tu ar, vai se am pli ar com a
pre sen ça des se gru po no lo cal. Esse é um fato iné di-
to. V. Exª, des de o iní cio, res sal tou bem o ine di tis mo
da pro vi dên cia de ir ao lo cal, de ve ri fi car fi si ca men te
as co i sas. To da via, é pre ci so ace i tar as ex pli ca ções
que fo rem jus ti fi cá ve is por par te dos pre fe i tos.

A SRª IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Aliás, 
Se na dor Sa tur ni no Bra ga e Se na dor He rá cli to For tes,
pen so que po de ría mos pro por à Co mis são de Fis ca li-
za ção do Se na do al gum tipo de acom pa nha men to
des ses pri me i ros re la tó ri os, por que te re mos opor tu ni-
da de de le van tar ini ci a ti vas de mu dan ças le gis la ti vas,
de pro ce di men tos a se rem ado ta dos para aper fe i ço a-
men to do sis te ma de fis ca li za ção da apli ca ção dos re -
cur sos pú bli cos. Esse ine di tis mo, essa ex pe riên cia
ino va do ra de ir lá ver para crer, para sa ber como fun -
ci o nou o re pas se, como foi fe i ta a apli ca ção dos re-
cur sos e qua is as di fi cul da des que o ad mi nis tra dor
mu ni ci pal teve, será de subs tan ci al im por tân cia tam -
bém para nós, le gis la do res. A idéia foi sur gin do de va-
gar. Po de ría mos, de po is, ofi ci ar à Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le, para que faça o acom pa nha men to
e re co lha os pri me i ros re la tó ri os, ou vin do a equi pe
que está re a li zan do esse tra ba lho. Isso será fun da-
men tal.

É mu i to im por tan te esse pro gra ma lan ça do
hoje, cer ca do de toda uma sim bo lo gia. O Mi nis tro
Wal dir Pi res fez ques tão de res sal tar – que ro aqui re -
pro du zir isso –, quan do es tu da va a ma ne i ra de es co-
lher os Mu ni cí pi os, que so bre a es co lha não pode pa i-
rar qual quer dú vi da, não pode ha ver ne nhu ma sus pe-
i ta de que foi be ne fi ci a do ou pre ju di ca do esse ou
aque le Mu ni cí pio, nem esse ou aque le Par ti do. Esco -
lheu-se o sor te io pela Lo te ria da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral exa ta men te pelo ab so lu to re co nhe ci men to
de que ela é uma das ins ti tu i ções mais idô ne as de
nos so País.

Foi in te res san te as sis tir ao sor te io, com toda
aque la sim bo lo gia que vi mos lá, com os glo bos vi ran-
do para re ti ra da dos nú me ros, com a pre sen ça de um
au di tor. O ob je ti vo era re for çar a ido ne i da de de fa zer a 
co i sa cer ta, sem qual quer dú vi da, sem qual quer sus -
pe i ta. Foi um ato mu i to pres ti gi a do, pois lá es ta vam o
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, a Pri me i ra-Dama, D.
Ma ri sa, o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
vá ri os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas e o Pre si den te
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, até por que o sor te io foi
nas ins ta la ções da Ca i xa. Vá ri os Mi nis tros e Par la-
men ta res es ti ve ram pre sen tes para pres ti gi ar.

O pri me i ro Mu ni cí pio a ser sor te a do foi do meu
Esta do: Bal neá rio Arro io do Sil va, re cen te men te
eman ci pa do. Con ver sei com os au di to res lá pre sen-
tes e dis se-lhes que quem fos se sor te a do para fa zer
au di to ria no Mu ni cí pio de Bal neá rio Arro io do Sil va vai 
ga nhar um brin de, pois ele pos sui as mais be las pra i-
as do nos so Esta do. Há, in clu si ve, o Mor ro dos Con -
ven tos, re ser va eco ló gi ca lin dís si ma, ma ra vi lho sa.
Então, aca bou-se cri an do a ne ces si da de de sor te ar,
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en tre os au di to res, os que vão co nhe cer o ma ra vi lho-
so Mu ni cí pio de Bal neá rio Arro io do Sil va, no sul do
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Vou enu me rar os Mu ni cí pi os sor te a dos: na Re -
gião Su des te, foi sor te a do o Mu ni cí pio de Ri be i rão
Cor ren te, no Esta do de São Pa u lo; na Re gião Cen-
tro-Oes te, o Mu ni cí pio de Cas te lân dia, no Esta do de
Go iás; na Re gião Nor des te, o Mu ni cí pio de Co lô nia
do Pi a uí – o Pi a uí anda bem es co lhi do, Se na dor Mão
San ta –; e na Re gião Nor te, o Mu ni cí pio de Rio Pre to
da Eva, no Esta do do Ama zo nas.

No pró xi mo mês, se rão sor te a dos 26 Mu ni cí pi-
os, um de cada Esta do. A pro pos ta é a de que, a par tir
daí, se jam sor te a dos 100 Mu ni cí pi os por mês.

Eu gos ta ria, tam bém, de co mu ni car que às 17 ho -
ras te re mos – já es tou em cima da hora – uma au diên-
cia com o Mi nis tro Wal dir Pi res, quan do con ver sa re mos
so bre o caso a que já tive opor tu ni da de de me re por tar
des ta tri bu na, na ter ça-fe i ra, a res pe i to do com por ta-
men to do cor re ge dor da Re ce i ta Fe de ral. Nes ta oca-
sião, te re mos mais de ta lhes a res pe i to da in ves ti ga ção
que di ver sos ór gãos do Go ver no Fe de ral es tão fa zen do,
in clu in do o Mi nis té rio Pú bi co Fe de ral, so bre aque la re-
mes sa ile gal de dó la res para o ex te ri or.

Re i te ra mos pe di do ao Mi nis té rio da Jus ti ça para 
que man te nha em Nova York a equi pe da Po lí cia Fe -
de ral até a con clu são de to das as in ves ti ga ções. É
fun da men tal que o in qué ri to seja con clu í do, para sa -
ber mos como esse di nhe i ro foi des vi a do, por qua is
ca na is pas sou e quem teve res pon sa bi li da de na re-
mes sa ile gal des ses re cur sos, que são vul to sos –
algo em tor no de US$30 bi lhões. Isso já não é um ralo, 
é um imen so bu ra co por onde sa í ram bi lhões de dó la-
res do nos so País.

 Então, tra ta re mos des sa ques tão com o Mi nis-
tro Wal dir Pi res, ten do em vis ta que a Con tro la do-
ria-Ge ral da União tam bém está re a li zan do tra ta ti vas
para fa zer essa in ves ti ga ção.

Agra de ço a aten ção e a par ti ci pa ção dos Se na-
do res. Acre di to que o de ba te das boas guer ras bra si-
le i ras tem tido, aqui no Se na do, con tri bu i ções im por-
tan tes de seus mem bros. A guer ra con tra a fome, con -
tra o cri me or ga ni za do, con tra o anal fa be tis mo, con tra
a cor rup ção, te nho cer te za de que me re ce dos bra si-
le i ros todo o em pe nho e von ta de, ma ni fes ta da de for -
ma mu i to cla ra nas ur nas, de mu dar o País.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat-
ti, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Sér gio Zam bi a si, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs.Se na do res, na úl ti ma se ma na de mar ço, re ser va-
mo-nos a opor tu ni da de de co me mo rar do Dia Mun di-
al da Água.

A água é um re cur so na tu ral in subs ti tu í vel para
a ma nu ten ção da vida sa u dá vel e bem-es tar do ho-
mem, além de ga ran tir a auto-su fi ciên cia eco nô mi ca
da pro pri e da de ru ral. Nas úl ti mas dé ca das, o des ma-
ta men to de en cos tas e das ma tas ci li a res e o uso ina -
de qua do dos so los vêm con tri bu in do para a di mi nu i-
ção da quan ti da de e qua li da de da água.

Na ver da de, pu dé ra mos nós es tar, de fato, a co -
me mo rar tão re le van te data, o Dia da Água. Não é
bem o caso, pois a si tu a ção atu al, em todo o pla ne ta,
não nos au to ri za uma vi são oti mis ta so bre o tema.
Da dos e pes qui sas mais re cen tes apon tam enor mes
pro ble mas, que se es ten dem des de o de se qui lí brio
eco ló gi co cres cen te até o mo de lo de de sen vol vi men-
to glo bal men te ado ta do no pla ne ta.

Pe los cál cu los da ONU, a po pu la ção mun di al
de ve rá tan gen ci ar, no ano de 2050, o pa ta mar dos
nove bi lhões de ha bi tan tes. Isso sig ni fi ca, na tu ral-
men te, uma gi gan tes ca pres são so bre o meio am bi-
en te uma vez que, já nos dias de hoje, as re ser vas de
água doce vi ra ram re cur so la men ta vel men te es cas so
em vá ri as re giões do mun do. Se gun do os ana lis tas,
em tem po mu i to bre ve, tal qua dro pode de sen ca de ar
con fli tos ar ma dos de ex tre ma vi o lên cia. Por tan to,
para evi tar pro vá ve is ca tás tro fes, faz-se ne ces sá ria
uma in ter ven ção po lí ti ca am pla dos go ver nos, na di -
re ção de um acor do so bre a eco no mia da água.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Bra sil
– e no nos so Esta do mais pre ci sa men te – a Ema-
ter-MG, por cuja pre si dên cia pas sei no ano de 1999 e
da qual ex traí as mais va li o sas ex pe riên ci as, tem exe -
cu ta do uma po lí ti ca ine xo ra vel men te en ga ja da na ca -
u sa da eco lo gia, que se tra duz em seu tra ba lho de for-
ne cer edu ca ção aos agri cul to res fa mi li a res.

Tra ta-se de um gru po ex pres si vo de agri cul to res
que vi vem da pro du ção de ali men tos e para quem os
tra ba lhos de pre ser va ção e re cu pe ra ção dos re cur-
sos na tu ra is são de cru ci al re le vân cia.

Nes sa ló gi ca, Sr. Pre si den te, não se co gi ta fa lar
em agri cul tu ra sem que, ne ces sa ri a men te, a ela se
as so cie a idéia de se gu ran ça ali men tar, bem-es tar e
qua li da de de vida, tudo co nec ta do com a res pon sa bi-
li da de e o com pro mis so com a qua li da de am bi en tal.
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Não por aca so, a Ema ter-MG tem sido, re cor-
ren te men te, re co nhe ci da pe los seus es for ços em prol 
da pre ser va ção do meio am bi en te.

Em 2002, a Edi to ra Abril fez ques tão de ho me-
na ge ar a ins ti tu i ção, brin dan do-a com o Prê mio Su per
Eco lo gia, pelo Pro je to Agro e co lo gia e De sen vol vi-
men to Sus ten tá vel no Mu ni cí pio de Itam ba cu ri, em
Mi nas Ge ra is.

Em 2001, re ce beu o Prê mio Mi nas Eco lo gia,
além de ter sido pre mi a da pela Fun da ção Ge tú lio Var -
gas, pela Fun da ção Ford e pelo BNDES, como re tri-
bu i ção ao tra ba lho de sen vol vi do no Pro je to Na za re no
Ver de, con du zi do no mu ni cí pio mi ne i ro de Na za re no.

Em 2000, a Assem bléia Le gis la ti va de Mi nas
Ge ra is já lhe ha via con ce di do a Me da lha 500 Anos –
Rio São Fran cis co.

A qua li da de das águas dis po ní ve is para os di -
fe ren tes usos pelo ho mem de pen de do uso e da
ocu pa ção dos so los em tor no dos ma nan ci a is e de
toda a ba cia hi dro grá fi ca das qua is es ses ma nan ci-
a is fa zem par te.

Pen san do nis so, dos es tu dos em pre en di dos
pela Ema ter – MG, re sul tou a pu bli ca ção da car ti lha
Água – Um Re cur so Ame a ça do. Cri a ção dos téc ni-
cos da em pre sa, que tem como ob je ti vo con tri bu ir
para as ações de edu ca ção e cons ciên cia am bi en tal
jun to aos pro du to res ru ra is de Mi nas, pre gan do o ma -
ne jo in te gra do das ba ci as hi dro grá fi cas como modo
mais efi caz de pro te ção de nos sas águas e como me -
ca nis mo es sen ci al para se ob ter uma com pa ti bi li da de
com os prin cí pi os da pre ser va ção am bi en tal.

É fora das me tró po les que as re ser vas flo res-
ta is e os cam pos de pro du ção são fi xa dos; por tan-
to, a co mu ni da de ru ral tem res pon sa bi li da de in dis-
cu tí vel no pro ces so de cons tru ção de con di ções
me lho res de vida.

A pro te ção dos ma nan ci a is é de gran de im por-
tân cia para o bem-es tar de uma co mu ni da de, tan to
por ser a água um re cur so fun da men tal para to das as
for mas de vida, como pela con di ção de re cur so na tu-
ral, até cer to pon to li mi ta do, uma vez que a ex plo ra-
ção de no vas fon tes de su pri men to são res tri tas e ex -
tre ma men te ca ras.

O pro du tor ru ral exer ce fun ção es tra té gi ca na
ga ran tia de uma qua li da de de vida sa tis fa tó ria para o
res to da so ci e da de.

Srª Pre si den te, de po is da Ama zô nia, Mi nas Ge -
ra is abri ga o mais es tra té gi co sis te ma de ba ci as hi -
dro grá fi cas do País, co nhe ci da como a “ca i xa d’água
do Bra sil”, pos su in do uma das ma i o res ba ci as hi dro-
grá fi cas do País, com gran des rios, ri a chos, cór re gos,
la gos, la go as e ca cho e i ras.

Ape sar dis so, o Esta do so fre mu i to com os pro -
ble mas de es cas sez e de fal ta d’água na re gião
semi-ári da.

Por tan to, é ne ces sá rio in te grar e va lo ri zar a par-
ti ci pa ção da so ci e da de nos pro je tos de pro te ção am -
bi en tal.

Se guin do essa li nha, vá ri as ações es tão sen do
im ple men ta das em Mi nas Ge ra is. Na re gião de Itu ra-
ma, meu mu ni cí pio de ori gem, são de sen vol vi dos di -
ver sos tra ba lhos:

 – o de pre ser va ção e re cu pe ra ção de ma nan ci-
a is, ma tas ci li a res e con ser va ção de so los;

 – o pro je to de “Ges tão das Ba ci as Hi dro grá fi cas
do mu ni cí pio de Itu ra ma” (IEF – MG, Co pa sa, Ema ter,
Pre fe i tu ra, Co de ma, Po lí cia Flo res tal, Usi na Co ru ri pe
Açú car e Álcoo etc.);

 – o pro gra ma de re cu pe ra ção das ma tas ci li a-
res, com re po si ção atra vés de re flo res ta men to com
mu das na ti vas em áre as de pre ser va ção per ma nen te
em Itu ra ma atra vés de par ce ria, já ci ta da, en tre o IEF
– MG e a Usi na Co ru ri pe Açú car e Álco ol;

 – a par ce ria en tre o IEF–MG e o Po der Ju di ciá-
rio–MG/Mi nis té rio Pú bli co–MG, no Mu ni cí pio de Itu ra-
ma, para pro du ção de mu das na ti vas jun to ao Hor to
Flo res tal do IEF de Itu ra ma, onde são do a dos ma te ri-
a is para o vi ve i ro de mu das e pres ta ção de ser vi ços,
como pe nas al ter na ti vas não pri va ti vas de li ber da de,
pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli co em in qué ri tos po li ci-
a is, vi san do a pro du ção de mu das na ti vas para plan ti-
os em pro je tos de re com po si ção de ma tas ci li a res na
re gião.

O Mi nis té rio Pú bli co tem sido um gran de par ce i-
ro, em re la ção às pe nas mais bran das, fa zen do com
que as pes so as pres tem ser vi ços;

 – os tra ba lhos de Edu ca ção Ambi en tal jun to às
es co las mu ni ci pa is e es ta du a is, efe tu a dos por Téc ni-
cos do IEF–MG e tam bém da Usi na Co ru ri pe Açú car
e Álco ol de Itu ra ma;

 – e, em Li me i ra do Oes te, são os pro je tos de
con ser va ção de so los e re cu pe ra ção da ma i or mi cro-
ba cia do Ri be i rão da Re ser va.

A for ça dos rios de Mi nas está pre sen te na his tó-
ria do Bra sil des de o seu des co bri men to. No sé cu lo
XVIII, por exem plo, dos rios mi ne i ros sa í ram o ouro e
o di a man te que fi nan ci a ram gran des trans for ma ções
mun di a is, como a re vo lu ção in dus tri al in gle sa.

No sé cu lo XX, foi a for ça das águas de Mi nas e
de suas usi nas de ge ra ção de ener gia elé tri ca que im -
pul si o nou o sur to de de sen vol vi men to eco nô mi co em
todo o País.
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Po rém, o uso in dis cri mi na do e pre da tó rio das ri -
que zas das águas de Mi nas atra vés dos tem pos pro -
vo cou gra ves pro ble mas am bi en ta is.

E é por isso, Srª Pre si den te, que res ga tar a for ça
das águas e cu i dar des sa ri que za tor nam-se hoje de -
sa fi os ina diá ve is; na ver da de, uma obri ga ção co le ti va
que en vol ve Po de res pú bli cos, em pre sas pri va das e a 
pró pria so ci e da de ci vil.

Afi nal, as águas são a gran de ques tão do sé cu lo
XXI, te mos cer te za dis so. Em tor no de las, de seu do -
mí nio e dis tri bu i ção, ocor re rão as prin ci pa is dis pu tas,
como já mos tram as cam pa nhas pa tro ci na das pe las
eli tes in ter na ci o na is, que de fen dem a que bra da so-
be ra nia dos pa í ses po bres so bre os seus re cur sos hí -
dri cos.

Para con clu ir, Srª Pre si den te, que ro agra de cer o 
con vi te a mim gen til men te di ri gi do pela Mi nis tra Ma ri-
na Sil va para par ti ci par do Se mi ná rio “Água e Jus ti ça
Ambi en tal”, que teve lu gar em Bra sí lia, nos dias 27 e
28 de mar ço úl ti mo pas sa do, na con vic ção de que sua 
ges tão na Pas ta do Meio Ambi en te guar da o me lhor
de nos sas es pe ran ças rumo a um Bra sil eco lo gi ca-
men te equi li bra do e res pon sá vel.

Por fim, de cla ro mi nha dis po si ção de tra ba lhar
para o que for ne ces sá rio na cons tru ção des se in dis-
pen sá vel pro je to na ci o nal.

A na tu re za bra si le i ra pode ter cer te za de que
Mi nas Ge ra is não lhe ne ga rá sua par ce la de con tri bu i-
ção no sen ti do de pre ser vá-la.

Con clu in do o meu dis cur so, Srª Pre si den te,
agra de ço a pre sen ça de Ve re a do res da nos sa re gião,
mais pre ci sa men te de Cam pi na Ver de. Agra de ço à
Ve re a do ra Rú bia Fre i tas Ca e ta no de Oli ve i ra, ao Ve-
re a dor Gal di no Mal ve i ra e à ex-Se cre tá ria de Edu ca-
ção, tam bém de Cam pi na Ver de, hoje Ve re a do ra.
Agra de ço mu i to pela pre sen ça de V. Sªs e te nho a
cer te za de que es ta mos aqui não em um dis cur so so -
bre a água, mas com uma pre o cu pa ção das ma i o res
ri que zas que o Pon tal do Triân gu lo Mi ne i ro tem e que
pre o cu pa, hoje, to dos os mi ne i ros, to dos os bra si le i ros
e po de mos co me çar a nos pre o cu par, sim, com toda a 
po pu la ção do mun do, por que sem água não há vida.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ael ton Fre i-
tas, o Sr. Sér gio Zam bi a zi, 4º Se cre tá rio, de -
i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pela Sra. Serys Slhes sa ren ko, su plen te de
Se cre tá rio.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia. (Pa u sa.)

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. Ga ri bal di
Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves) – Con ce-
do a pa la vra a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra -
ta re mos de dois as sun tos. Um de les é uma ques tão
que as so la o nos so País: a da se gu ran ça. Mas, an tes
dis so, eu gos ta ria até de per gun tar às Srªs Se na do ras
e aos Srs. Se na do res se V. Exªs le ram nas pá gi nas da 
Re vis ta Veja, no úl ti mo fi nal de se ma na, ma té ria com
o tí tu lo “Pre vi dên cia é gen til com as mu lhe res”. Fal ta-
va essa, ago ra, Srs. Se na do res. As mu lhe res se rão as 
res pon sá ve is pelo rom bo da Pre vi dên cia.

Ain da fal ta va isso.
Te mos aqui al guns da dos que a Re vis ta Veja re -

gis tra:

Go ver no es tu da mu dan ças na Pre vi-
dên cia para eli mi nar o rom bo anu al de R$70 
bi lhões. Dis cu te-se o au men to de tem po de
con tri bu i ção para ser vi dor pú bli co e o fim
dos be ne fí ci os ge ne ro sos aos mi li ta res. No
en tan to, Go ver no não fala em me xer em ne -
nhu ma das van ta gens da das às mu lhe res. O 
qua dro apre sen ta e ex pli ca o pri vi lé gio fe mi-
ni no.

Fal ta va essa, ain da.
A di fe ren ça en tre ho mens e mu lhe res.

As mu lhe res vi vem, em mé dia, até os 73
anos, en quan to a ex pec ta ti va de vida dos
ho mens é de 65 anos. Ou seja, elas são oito 
anos mais lon ge vas do que os ho mens. A
di fe ren ça en tre ho mens e mu lhe res para a
Pre vi dên cia é de que elas se apo sen tam
com trin ta anos de ser vi ço e elas pre ci sam
tra ba lhar trin ta e cin co anos. O efe i to da di -
fe ren ça. Como as mu lhe res se apo sen tam
cin co anos mais cedo e vi vem oito anos
mais, re ce bem o be ne fí cio por um tem po
ma i or. São tre ze anos a mais no to tal.

Srs. Se na do res, re al men te, nes ta ma te má ti ca
pre vi den ciá ria, nós mu lhe res, ago ra, so mos as res-
pon sá ve is pela ge ra ção do dé fi cit da Pre vi dên cia.
Fal ta va essa! Esta mos tra zen do aqui, eu gos ta ria de 
ler, para re gis trar, nes ta tri bu na, a res pos ta que a
Fren te Fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal, as Srªs.
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De pu ta das e as Srªs Se na do ras fi ze ram à re vis ta
Veja.

Pre za dos Se nho res,
Em fun ção de ma té ria pu bli ca da nes ta

re vis ta sob o tí tu lo “Pre vi dên cia gen til com
as mu lhe res”, a Ban ca da Fe mi ni na no Con -
gres so Na ci o nal se ma ni fes ta nos se guin tes
ter mos:

1. Com a en tra da das mu lhe res no
mer ca do de tra ba lho, a cha ma da du pla jor -
na da tor nou-se a re gra em qua se to dos os
la res bra si le i ros. E pen sar na con di ção fe mi-
ni na sig ni fi ca re fle tir so bre o pa pel do tra ba-
lho do més ti co na re pro du ção hu ma na. Em
qua se to das as so ci e da des, o gros so das
res pon sa bi li da des das ta re fas diá ri as de co -
zi nhar, lim par, aten der as cri an ças, aju dar a
tra zer o pão nos so de cada dia para den tro
de casa, está com pe tin do às mu lhe res; du-
pla, tri pla, quá dru pla ação das mu lhe res,
jor na das de tra ba lho;

2. Qu an to à di fe ren ça en tre ho mens e
mu lhe res, me lhor se ria que a re vis ta con sul-
tas se o Cen so De mo grá fi co de 2000, se-
gun do o qual as ida des mé di as, re la ti vas à
ex pec ta ti va de vida são bem di fe ren tes as
apre sen ta das. A real mé dia de vida das mu -
lhe res é de 67,5 anos. Antes de se fa zer
uma afir ma ção gra tu i ta de que as mu lhe res
vi vem mais, como se fos se isso cri me [Sr.
Pre si den te, vi ver mais é cri me.] se ria mais
jus to a re i vin di ca ção de me lho res con di ções
de vida no tra ba lho, no trans por te, nos pros -
tí bu los e até de es tu dos mé di cos para que
os ho mens ve nham a ter uma ex pec ta ti va
de vida, no mí ni mo, equi va len te a das mu-
lhe res.

Ago ra, se os ho mens es tão com ex pec ta ti va
de vida me nor que a das mu lhe res, as mu lhe res são 
res pon sá ve is pelo dé fi cit da Pre vi dên cia? Se os ho-
mens es tão com ex pec ta ti va de vida me nor, de ve-
mos ten tar fa zer com que essa ex pec ta ti va au men te
e não con de nar as mu lhe res por que elas vi vem
mais. É a co i sa mais ab sur da que eu já vi.

3. Qu an to à afir ma ção da di fe ren ça do
tem po de con tri bu i ção para a Pre vi dên cia
en tre ho mens e mu lhe res, con vém lem brar
que até 1967 am bos se Apo sen ta vam com
30 Anos de Ser vi ço, en quan to que a di ta du-
ra dos ho mens quis pas sar to dos para 35

anos de con tri bu i ções. Não o con se guiu,
não por ge ne ro si da de ou por re co nhe cer
nas mu lhe res as ci da dãs que mais tra ba-
lham. A di ta du ra não QUIS pas sar as mu-
lhe res para 35 anos por que a Pre vi dên cia
So ci al era e é eco no mi ca men te su fi ci en te e
pode sus ten tar pen si o nis tas que ga nham
ape nas 60% do sa lá rio de be ne fí cio do Se -
gu ra do e Prin ci pal men te Por que o nú me ro
de mu lhe res, com mais de 65 anos de ida de
com qual quer es pé cie de be ne fí cio, apo sen-
ta do ri as e pen sões, à épo ca, era de 0,02%,
e hoje – pas mem, Srªs e Srs. Se na do res –
ain da é de 0,04%. Não Tem Pre vi dên cia ou
Ges tor que pos sa se Re fe rir ao Seu Di re i to
Como Uma “Be nes se” e/ou “Ge ne ro si da de”.
Nada está sen do “con ce di do”, ape nas ocor -
re o aten di men to de um Di re i to.

4. As mu lhe res, hoje, lu tam po lí ti ca e
ele i to ral men te pela Vol ta da apo sen ta do ria
com 30 anos de con tri bu i ção e 100% do sa -
lá rio de be ne fí cio, por que, o fa tor pre vi den-
ciá rio, a tão de fi ci tá ria Pre vi dên cia, tão usa -
da e de can ta da, usa a es pe ran ça de vida
como um ele men to de cál cu lo. E ne nhu ma
tra ba lha do ra con se gue mais se apo sen tar
com a in te gra li da de nos 30 anos de con tri-
bu i ção.

5. No que se re fe re aos efe i tos das di -
fe ren ças é bom lem brar que Vi ver Mais Não
é Cri me e não One ra a Pre vi dên cia. O que
one ra a Pre vi dên cia são as isen ções, os in -
cen ti vos con ce di dos, a fal ta de efe ti va co-
bran ça de seus dé bi tos e uma fis ca li za ção
efi ci en te que co í ba as fra u des hoje re cor-
ren tes.

Isso é que ca u sa o dé fi cit da Pre vi dên cia. Não
são as mu lhe res não. Te mos que pa rar com esse tipo
de dis cri mi na ção, que an tes era mais ou me nos su bli-
mi nar. Ago ra está es can ca ra da. É dis cri mi na ção mes-
mo di zer ago ra que mu lher é a res pon sá vel pelo dé fi cit
da Pre vi dên cia. Os res pon sá ve is pelo dé fi cit são os
fra u da do res, aque les que rou ba ram atra vés dos tem-
pos a Pre vi dên cia des te País. Esses são os res pon sá-
ve is! São os que se isen tam de for mas não re gu la res.
Esses são os res pon sá ve is! Não ve nham ago ra com
essa his tó ria de que a mu lher é a res pon sá vel pelo
dé fi cit da Pre vi dên cia. Só fal ta va essa!

6. O Cen so De mo grá fi co de 2000 com -
pro va a gran de di fe ren ça en tre os ga nhos
mé di os men sa is de ho mens e mu lhe res por
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anos de es co la ri da de, que, em ter mos ge ra-
is, é em mé dia 50% su pe ri or para os ho-
mens. Assim, Nós as Mu lhe res, com Mu i to
Pre pa ro e Com pe tên cia, Fa ze mos o Mes mo
Tra ba lho e De i xa mos de Re ce ber, Ma te ri al e 
Obje ti va men te, 50% de Sa lá rio em Real,
Todo Mês, o que dá em acrés ci mo de ri que-
za para o em pre ga dor e para o PIB, por trin -
ta anos, sig ni fi can do uma re mu ne ra ção Pela 
Me ta de ao lon go de uma vida e que pri vou
as mu lhe res de usu fru ir ali men ta ção, mo ra-
dia, trans por te e la zer. Isso se re fle te di re ta-
men te nas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as e
leva à Con de na ção de vi ver até os 67 anos
com Meia apo sen ta do ria.

7. A re a ção da Ban ca da fe mi ni na já
exis te no de ba te de idéi as e nas pro pos tas.
Te mos cer te za de que tal re a ção ecoa não
só no Con gres so Na ci o nal, mas tam bém em 
to das as Ca sas Le gis la ti vas do Bra sil.

É inad mis sí vel que esse tipo de pos tu ra avan-
ce em nos so País. Isso pre ci sa ser es cla re ci do ao
Bra sil in te i ro, em es pe ci al às mu lhe res, nos Par la-
men tos e em to das as nos sas Assem bléi as Le gis la-
ti vas.

Não po de mos per mi tir esse tipo de co i sa, mu i to
me nos no mo men to em que uma re for ma pre vi den-
ciá ria está para acon te cer. Te mos que di zer “não” a
esse tipo de dis cri mi na ção; aliás, a to dos os ti pos de
dis cri mi na ção.

Pelo aci ma ex pos to, nós De pu ta das e
Se na do ras aba i xo as si na das so li ci ta mos a
pu bli ca ção na ín te gra des ta Car ta em res-
pos ta à re fe ri da ma té ria, es pe ran do que sua 
di vul ga ção im pe ça a de sin for ma ção a que
os le i to res fo ram le va dos, fa zen do-os crer
que são as mu lhe res as cul pa das por to dos
os ma le fí ci os do Bra sil.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, ouvi aten ta men te o pro nun ci a-
men to e o jus to en tu si as mo de V. Exª. Cre io que a hu -
ma ni da de tem sua con clu são. Pa re ce-me que a idéia
de ma chis mo e de que o ho mem é o sexo for te é um
com ple xo de in fe ri o ri da de. Ao lon go da his tó ria e hoje
nes ta Casa, ob ser va mos que a mu lher tem tido um
com por ta men to de co ra gem, le al da de e gran de za.

Peço ape nas uma re fle xão so bre o ma i or dra ma da
hu ma ni da de, que, sem dú vi da ne nhu ma, foi a cru ci fi-
ca ção de Cris to, cujo es pe tá cu lo se re vi ve a cada ano. 
To dos os ho mens fra que ja ram. O Pai de Cris to não
apa re ceu na hora; os ami gos não apa re ce ram, nem
mes mo Pe dro, que O ne gou três ve zes. Anás, Ca i fás
e Pi la tos – este úl ti mo po lí ti co como nós e go ver na dor
como eu – tam bém fra que ja ram; em bo ra os dis cí pu-
los se ban que te as sem, pe re gri nas sem e fi zes sem co -
mí ci os no de ser to com Je sus Cris to, to dos fra que ja-
ram. As mu lhe res, não! Lá es ta va a mu lher de Pi la tos
di zen do: “Pi la tos, tome co ra gem. Esse é um ho mem
bom e jus to. Te nho ou vi do fa lar nele”. Mas Pi la tos pre -
fe riu la var as mãos, dan do tes te mu nho da fra que za
do ho mem. Lá es ta va ou tra mu lher, Ve rô ni ca, ven cen-
do o cer co po li ci al e en xu gan do o ros to de Cris to. E na 
hora do “pega” mes mo, Cris to es ta va en tre dois la-
drões – não sei se há bom e mau la drão. Esse é o
qua dro do sexo que re pre sen to. A sua pre sen ça aqui
no Se na do Fe de ral, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
re vi ve a gran de za his tó ri ca da mu lher de Pi la tos, de
Ve rô ni ca e das três Ma ri as. Con ti nue em sua luta. Os
nos sos apla u sos à mu lher.

A SRª SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor Mão San ta, pelo seu
apar te.

Sr. Pre si den te, leio um tre cho do Sr. Jor ge Wert -
he in, Dou tor em Edu ca ção, pu bli ca do no Jor nal do
Bra sil, de on tem, sob o tí tu lo Mu lhe res e al fa be ti za-
ção:

(...) Em 13 de fe ve re i ro des te ano a
Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das ina u-
gu rou a Dé ca da da Alfa be ti za ção, de le gan-
do à Unes co sua co or de na ção ge ral. Na
oca sião o Se cre tá rio-Ge ral Kof fi Annan des -
ta cou que “não há fer ra men ta mais efe ti va
para o de sen vol vi men to do que a edu ca ção
de me ni nas, das jo vens e das mu lhe res”.

No mun do, um em cada cin co adul tos
não sabe ler e es cre ver. Cer ca de dois ter-
ços dos anal fa be tos são mu lhe res (...). 

(...)Do to tal de anal fa be tas – no caso
do Bra sil –, 550 mil es ta ri am en tre 15 e 24
anos, e, en tre es sas, cer ca de 389 mil são
jo vens mu lhe res ne gras. Note-se que a
gran de ma i o ria – cer ca de 88% – das mu-
lhe res anal fa be tas tem mais de 30 anos. 

A al fa be ti za ção é mais do que sa ber
ler e es cre ver. É a por ta de en tra da para a
par ti ci pa ção de mo crá ti ca, a cons tru ção da
ci da da nia.
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Li ape nas esse dado, por que pre ci sa va fa lar da 
im por tân cia da al fa be ti za ção das mu lhe res an tes de 
en trar em um ou tro as sun to. O ma i or nú me ro, o ma i-
or ín di ce de anal fa be tos está en tre as mu lhe res. Não 
é de se es tra nhar que um País como o Bra sil te nha
a in fe li ci da de de ter a ma i o ria de mu lhe res anal fa be-
tas. O pro ble ma é que, quan do se re ce be a no tí cia
de que a mu lher é a res pon sá vel pelo dé fi cit da Pre-
vi dên cia, isso nos leva a pen sar: “Faça-me um fa vor!
Estão indo lon ge de ma is”.

Faço um ape lo para a hu ma ni da de, es pe ci fi ca-
men te aos bra si le i ros e bra si le i ras, com re la ção à
guer ra no Ira que, e con cla mo di re ta men te to das as
mu lhe res a uma gran de mo bi li za ção. Va mos nos mo -
vi men tar con tra a guer ra, por que os nos sos fi lhos, os
fi lhos das mu lhe res ira qui a nas, os fi lhos das mu lhe res
ame ri ca nas, os fi lhos das mu lhe res do mun do in te i ro,
de todo o Pla ne ta que es tão cor ren do ris co. Alguns di -
rão que são fi lhos das mu lhe res e dos ho mens. Com
cer te za, são fi lhos de mu lhe res e de ho mens, por que
não ge ra mos so zi nhas as vi das, mas as ges ta mos so -
zi nhas e quem ges ta a vida tem a res pon sa bi li da de
de pre ser var essa vida. Não po de mos fi car di zen do
que não são os nos sos fi lhos que es tão mor ren do,
mas os fi lhos de ou tras mu lhe res, de ou tros pa í ses,
até bem dis tan tes, e, com cer te za, isso não vai che -
gar até nós. Não te nho essa cer te za. E eu te nho qua -
tro fi lhos.

Acre di to que pre ci sa mos nos mo vi men tar. A
Fren te Fe mi ni na do Con gres so, que se re u niu on tem,
está de fi nin do uma gran de mo bi li za ção con tra a guer -
ra, pela paz, em prol da vida dos nos sos fi lhos, que
são to das as mu lhe res e to dos os ho mens. Nós ges ta-
mos to das as mu lhe res e to dos os ho mens. Toda a
hu ma ni da de são nos sos fi lhos e, por tan to, te mos que
pre ser var es sas vi das.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de sa ber de quan tos mi -
nu tos dis po nho, pois não pre ten do ex tra va sar no tem -
po, por quan to há mu i tos Se na do res que de se jam fa -
lar e al guns abu sam.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – A
Srª Se na do ra ain da dis põe de 17 mi nu tos.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Sr. Pre si den te.

Gos ta ria de fa lar um pou co a res pe i to de se gu-
ran ça. Era es pe ra da para a tar de de hoje a pre sen ça,
nes te ple ná rio, do Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, que, in fe liz-
men te, por mo ti vo de sa ú de, não pôde com pa re cer.
Espe ro que S. Exª se re cu pe re ra pi da men te. E como
já es tá va mos com a aten ção vol ta da para o as sun to,
gos ta ría mos de fa lar um pou co a res pe i to de se gu ran-
ça.

O Fó rum Mato-Gros sen se de Com ba te à Cor -
rup ção e ao Cri me Orga ni za do es te ve, na se ma na
que pas sou, no ga bi ne te do Sr. Mi nis tro da Jus ti ça.
Tra ta-se de um fó rum cons ti tu í do a par tir da for ça-ta-
re fa bra si le i ra que atu ou con tra o cri me or ga ni za do no 
Esta do de Mato Gros so. Eu gos ta ria de fa lar ra pi da-
men te a res pe i to em ra zão do avan ço da cri mi na li da-
de, in fe liz men te, em qua se to dos os Esta dos bra si le i-
ros. Em nos so Esta do, a atu a ção da for ça-ta re fa foi
mu i to im por tan te. Há pes so as que du vi dam, di zem
que a for ça-ta re fa não vai re sol ver. Re sol ve, sim. Te-
mos que ga nhar. Quem deve se or ga ni zar é a so ci e-
da de, são os Po de res es ta be le ci dos, não o cri me.
Este deve ser de sor ga ni za do pela so ci e da de or ga ni-
za da e pe las ins ti tu i ções de for ma or ga ni za da. De ve-
mos de ses ta bi li zar e aca bar com isso.

Em Mato Gros so che gou um mo men to de alto
ín di ce de as sas si na tos com ca rac te rís ti cas cla ras de
cri me or ga ni za do.Um que ca u sou gran de tra u ma foi o 
do jor na lis ta Sá vio Bran dão, que ocor reu às vés pe ras
da ele i ção.Ao sair da sua em pre sa de jor na lis mo, que 
vi nha com ba ten do fer re nha men te o cri me or ga ni za do
em Mato Gros so, de nun ci an do-o de for ma des te mi da,
às 14 ho ras do dia 30 de se tem bro de 2002, ele foi
me tra lha do em fren te do seu jor nal. A par tir des se
mo men to ain da exis ti ram al gu mas ações do cri me or -
ga ni za do, mas hou ve uma pres são mu i to gran de da
so ci e da de mato-gros sen se, e a for ça-ta re fa foi para o
meu Esta do. Eu gos ta ria de re gis trar que as co i sas
mu da ram bas tan te com a sua che ga da, e acre di to
que es tão mu dan do, gra ças não só à atu a ção, na que-
le mo men to, da for ça-ta re fa, mas tam bém ao res pal-
do que ela deu para ju í zes, pro cu ra do res, Po lí cia Fe -
de ral, Po lí cia do Esta do e Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e 
Esta du al.

Te mos que re for çar, mais uma vez, a atu a ção
mu i to de ter mi na da do Pro cu ra dor da Re pú bli ca Pe dro
Ta ques. Qu e ro, tam bém, de i xar re gis tra do o es for ço
de to dos do Mi nis té rio Pú bli co, tan to o Esta du al quan -
to o Fe de ral, que vêm  re a li zan do um tra ba lho em
con jun to, tra ba lho de de ci são, de de ter mi na ção, fa-
zen do com que o cri me or ga ni za do no Esta do de
Mato Gros so so fra uma re ver são.

Te mos tam bém a atu a ção das Po lí ci as, do Esta -
do e, prin ci pal men te, da Po lí cia Fe de ral. E faço um
ape lo des ta tri bu na: pre ci sa mos re es tru tu rar a Po lí cia
Fe de ral, que está ex tre ma men te pre cá ria, pelo me-
nos no nos so Esta do, ape sar do es for ço so bre-hu ma-
no dos seus agen tes, que está com seu con tin gen te
re du zi do a me nos de um ter ço do nú me ro que se faz
ne ces sá rio. Por isso, pre ci sa mos que seja re es tru tu-
ra da a Po lí cia Fe de ral. Acre di to que em to dos os Esta -
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dos ocor ra mais ou me nos a mes ma si tu a ção. Não
pos so fa lar pe los ou tros Esta dos, mas por Mato Gros -
so pos so fa lar com cer te za.

Qu e ría mos tam bém re gis trar o do cu men to en -
tre gue ao Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça, no dia 27 de
mar ço pas sa do, so bre o Fó rum Mato-Gros sen se de
Com ba te à Cor rup ção e ao Cri me Orga ni za do, fó rum
or ga ni za do pela so ci e da de no Esta do de Mato Gros -
so, con tan do com a pre sen ça de or ga ni za ções e en ti-
da des ci vis, como as so ci a ções de ba ir ro, de pas to ra-
is. É um fó rum que se tem re u ni do e está sur tin do efe i-
tos. É um fó rum que tem fe i to exi gên ci as, tem co bra-
do, tem apo i a do as ações do Mi nis té rio Pú bli co Fe de-
ral e Esta du al, as ações das Po lí ci as, en fim, tem apo i-
a do to das as ações dos ór gãos com pe ten tes.

Encer ran do, Sr. Pre si den te, pois não irei ul tra-
pas sar o meu tem po, gos ta ria de te cer al gu mas con -
si de ra ções so bre a CPI do Com ba te ao Nar co trá fi co,
a qual pre si di em meu Esta do. E des sa CPI sa í ram al -
gu mas su ges tões en ca mi nha das a to dos os ór gãos
com pe ten tes.

Acre di ta mos, te mos cer te za de que mu i tas de -
las es tão ser vin do para de ter mi na dos en ca mi nha-
men tos, ape sar de já se te rem pas sa dos dois anos do 
en cer ra men to da CPI. Tal vez para al guns se jam es -
tra nhas as su ges tões, como esta pri me i ra, com re la-
ção à ques tão de fron te i ra. Mato Gros so tem 700 km
de fron te i ra seca, e nin guém se gu ra. É ex tre ma men te
com pli ca do con tro lar a fron te i ra seca do Esta do de
Mato Gros so. Pre ci sa mos ali de um tra ba lho con jun to
das Po lí ci as. Pre ci sa mos que os pos tos do Exér ci to
ali exis ten tes se jam co lo ca dos à dis po si ção da Po lí cia
Fe de ral e da Po lí cia Esta du al, para que haja um tra -
ba lho con jun to. Pre ci sa mos de uma base aé rea ali,
sim. Quem dis ser que não é ne ces sá ria uma base aé -
rea para fa zer o con tro le na fron te i ra de Mato Gros so
está en ga na do.

Por oca sião da CPI, so bre vo a mos a fron te i ra
seca de Mato Gros so e cons ta ta mos que exis tem ali,
se gu ra men te, mais de 100 pis tas clan des ti nas. Por -
tan to, pre ci sa mos de uma Base Espe ci al da Po lí cia
Fe de ral na nos sa fron te i ra, para ater ris sa gem de
aviões que pos sam fa zer o con tro le da pas sa gem do
nar co trá fi co por ar. Nor mal men te, o nar co trá fi co é fe i-
to por ter ra e por ar, mas, em Mato Gros so, acres cen-
te-se o trá fi co por água. Só por ter ra, são 700 km. Ima -
gi nem V. Exªs o es pa ço!

Su ge riu-se tam bém a cri a ção, pela Assem bléia
Le gis la ti va, de uma Co mis são Espe ci al de Com ba te ao
Nar co trá fi co, com a par ti ci pa ção de mem bros da so ci e-
da de ci vil or ga ni za da. Por que se deu essa su ges tão?

Por que, du ran te o ano em que a CPI fun ci o nou, a cri -
mi na li da de re du ziu-se a pa ta ma res mí ni mos.

Em ou tra opor tu ni da de, já dis se aqui que, em
um pas se de má gi ca, se con se guís se mos ti rar a dro -
ga do meio da so ci e da de, a cri mi na li da de se ria re du-
zi da em 80%. Não é um dado co lhi do ape nas pela
CPI, mas é fru to de vá ri as pes qui sas. Tra ta-se de um
dado for ne ci do não só pela Po lí cia Ci vil, mas pela Po -
lí cia Mi li tar e pelo Mi nis té rio Pú bli co Esta du al. Re pi to,
Srªs e Srs. Se na do res: te ría mos con di ções de re du zir
a cri mi na li da de em tor no de 80% se re ti rás se mos a
dro ga da so ci e da de.

É cla ro que o cri me pro vo ca do pela dro ga não é
só o pra ti ca do no mo men to em que a pes soa está sob 
o seu efe i to, quan do en tão se en co ra ja a fa zer “bar bá-
ri es”; tam bém é pra ti ca do du ran te a bus ca de re cur-
sos para a com pra da dro ga. Há for mas di re tas e in di-
re tas que le vam as pes so as a pra ti ca rem cri mes em
fun ção da dro ga.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, Se na do ra?

A SRª SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko, con cor do com V. Exª. O
com ba te à dro ga, ao uso, ao trá fi co tem que ser uma
pri o ri da de para o Bra sil. A ques tão não pode ser ape -
nas re tó ri ca. Por que não uti li zar mos as For ças Arma -
das – em vez de fi ca rem nas ruas para si tu a ções de
emer gên cia  para cum prir uma ta re fa de de fe sa na ci-
o nal: a fis ca li za ção das fron te i ras? Não pre ci sa mos fi -
car aquar te la dos. Pre ci sa mos mos trar ser vi ço. Sem -
pre digo que as For ças Arma das po dem con tri bu ir, e
mu i to, com a se gu ran ça pú bli ca do País. A Po lí cia Mi li-
tar não de sem pe nha tan tas ta re fas atí pi cas, tais
como, por exem plo, ser vi ço de vi gi lân cia de es tra das?
Por que as For ças Arma das não po dem ser uti li za das
tam bém? Pa ra be ni zo V. Exª pela ver da de dita: to das
as pes qui sas fe i tas a res pe i to des se tema mos tram
que, no mí ni mo, 85% dos cri mes vi o len tos são pra ti-
ca dos por pes so as dro ga das. Só isso bas ta ria para
que con cor dás se mos com seu pon to de vis ta. Tra-
ta-se de ma té ria que me re ce ser dis cu ti da. Acre di to
que o Mi nis tro da Jus ti ça terá opor tu ni da de de vir a
ple ná rio para dis cu tir co nos co este e ou tros te mas re -
la ti vos à se gu ran ça pú bli ca, mas V. Exª se an te ci pa,
com bri lhan tis mo, à vin da do Mi nis tro e dis cu te um
tema com pro fun di da de e co nhe ci men to, até por que
par ti ci pou, como Pre si den te, de uma co mis são de
com ba te ao nar co trá fi co no seu Esta do.
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A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Se na dor. Seu de po i men to só re for ça
os nos sos da dos, em es pe ci al por ser V. Exª do Mi nis-
té rio Pú bli co e por sa ber mos do seu com pro mis so e
da sua com pe tên cia nes te as sun to.

Re al men te, Se na dor De mós te nes Tor res, a atu -
a ção do Exér ci to é uma ques tão a ser dis cu ti da, por -
que a dro ga hoje é um pro ble ma de so be ra nia para o
Bra sil. Dou meu tes te mu nho de que es tu da mos, com
pro fun di da de, du ran te a CPI, além de mu i tís si mos de -
po i men tos, do cu men tos que en vol vem até o gran de
ca pi tal do mun do. Por isso, tal vez, a dro ga não seja
com ba ti da como de ve ria. A nos sa so be ra nia está fi -
can do com pro me ti da  mas não vou en trar nes se de -
ba te ago ra. E, as For ças Arma das po dem e de vem
en trar, por que seu pa pel é, fun da men tal men te, as se-
gu rá-la. E tam bém fa zem par te des se pa pel, com cer-
te za, o com ba te a esse can cro que as so la a so ci e da-
de, em es pe ci al nos sos jo vens e cri an ças, para quem
o mal é mu i to ma i or. Qu an do a pes soa tem o po der de
dis cer ni men to, já é um gran de mal. Ima gi nem, en tão,
a si tu a ção dos que ain da não têm o po der de de ter mi-
na ção de sua vida e são le va dos a esse ter rí vel ví cio!

Ou tras su ges tões apre sen ta das, à épo ca, pela
CPI do Nar co trá fi co fo ram:

– cor re i ção de to dos os pro ces sos ju di-
ci a is que en vol vam o nar co trá fi co;

– pre pa ro de po li ci a is ci vis e mi li ta res
tre i na dos es pe ci fi ca men te para atu ar no
com ba te ao nar co trá fi co nas es co las.

– su ge rir ao Con gres so Na ci o nal ce le-
ri da de na apro va ção de dis po si ti vos le ga is
que de ter mi nem o ar res to de bens de pes-
so as en vol vi das com o nar co trá fi co e, em
caso de con de na ção, o ime di a to con fis co
dos bens

Sr. Pre si den te, o mo ti vo des sa úl ti ma é que,
quan do se pren de o gran de tra fi can te, ele con ti nua
ten do aces so ao seu di nhe i ro e, des sa for ma, li ber-
ta-se fa cil men te. Então, no mo men to em que for pre -
so por acu sa ção de nar co trá fi co, os seus bens de-
vem fi car in dis po ní ve is, não po den do ser usa dos
para nada. E, se for jul ga do e con de na do, que haja
a per da to tal dos bens, que eles se jam con fis ca dos.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Pois não, Se na dor Au gus to Bo te lho.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, gos ta ria de re for çar o pon to de

vis ta de V. Exª em re la ção à fis ca li za ção das es tra das
pe las For ças Arma das. No país vi zi nho ao meu Esta -
do, a Ve ne zu e la, as For ças Arma das cum prem esse
de ver. Lá, an da mos nas es tra das e sem pre en con tra-
mos bar re i ras. Mes mo as sim, ain da en tra mu i ta dro ga
no Bra sil. Em Ro ra i ma, há pou cos dias, apre en de ram
22kg de co ca í na pura, en tran do no Bra sil pela Ve ne-
zu e la. Então, a pre o cu pa ção de V. Exª é cor re ta, e já
te mos a ex pe riên cia da Ve ne zu e la, que aju da e é im -
por tan te. Qu an to à in dis po ni bi li da de dos bens dos tra -
fi can tes, tra ta-se de uma ques tão éti ca, que de ve ria
ser dis cu ti da e pen sa da até que fos se to ma da uma
ati tu de a fim de se evi tar que isso ocor ra. Os tra fi can-
tes têm sete, oito ad vo ga dos. São pa gos por quem?
Pelo nar co trá fi co. Se ria a hora de se to mar uma ati tu-
de con tra isso tam bém. Fe li ci to V. Exª pela sua opor tu-
na e lú ci da idéia e ex po si ção e de cla ro meu to tal apo -
io. Mu i to obri ga do.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Mu i to obri ga da, Se na dor.

Como meu tem po está ter mi nan do, não le rei to -
das as su ges tões, mas fa la rei ra pi da men te de uma
de las. No caso es pe cí fi co do nos so Esta do, su ge ri-
mos que se cum pra a lei es ta du al que de ter mi na o es -
cla re ci men to aos alu nos de pri me i ro e se gun do gra us
das es co las pú bli cas e pri va das dos efe i tos e ma le fí-
ci os do uso das dro gas. Essa ques tão deve ser dis cu-
ti da. Não adi an ta, não re sol ve o pro ble ma fi car mos
es con den do, ten tan do ta par o sol com a pe ne i ra, evi -
tan do fa lar de dro gas per to dos jo vens para não des -
per tar cu ri o si da de. Isso não exis te. A cu ri o si da de é
na tu ral no jo vem. Deve-se ex pli car cla ra men te, mos -
trar o mal que faz, as con se qüên ci as de sas tro sas que 
traz para a pes soa e para a so ci e da de. Deve ser um
jogo aber to com os nos sos jo vens. Isso deve ser fe i to
por meio das nos sas es co las. Não te nho dú vi da dis so.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga da. Des cul pe-me
por ter ex tra po la do um pou co o tem po.

Du ran te o dis cur so da Sra. Serys
Slhes sa ren ko, o Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho,
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 Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na para tra tar de um tema que já foi ob je to
de vá ri os pro nun ci a men tos nes ta Casa. 

Mu i to se tem fa la do a res pe i to da pos si bi li da de
da lo ca li za ção de uma re fi na ria de pe tró leo no Nor -
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des te bra si le i ro. Vá ri os Esta dos apre sen tam-se em
con di ções de re ce ber essa re fi na ria, cu jos in ves ti-
men tos são pro je ta dos em tor no de R$2 bi lhões.

Se for mos exa mi nar as con di ções de cada um
des ses Esta dos, ve re mos que to dos apre sen tam van -
ta gens e des van ta gens. Mas acre di to, a des pe i to de a
Pe tro bras não ter mais o mo no pó lio do pe tró leo, que a 
es ta tal bra si le i ra terá gran de in fluên cia na es co lha do
lo cal des sa re fi na ria.

O Pre si den te da Pe tro bras, o ex-Se na dor José
Edu ar do Du tra, tem dito ul ti ma men te que a re a li za ção
des se em pre en di men to de mo ra rá bas tan te. Nós nor -
des ti nos, que an si a mos por essa re fi na ria, que gos ta-
ría mos de tê-la em cada um dos nos sos Esta dos – e
eu, cla ro, digo que o Rio Gran de do Nor te, o meu
Esta do, tem to das as con di ções de se diá-la –, te mos
ou vi do do Pre si den te da Pe tro bras que é pre ci so ter
cal ma, por que ele ain da vai exa mi nar se é o caso de a 
Pe tro bras in ves tir em uma nova re fi na ria ou na am pli-
a ção das atu a is re fi na ri as. José Edu ar do Du tra tem
dito isso, e eu acre di to que seja para se cons ti tu ir
numa ver da de i ra du cha fria na ca be ça de to dos nós,
nor des ti nos, que, des de 1995, lu ta mos por esse em -
pre en di men to.

Sr. Pre si den te, de i xo bem cla ra a mi nha pa la vra
no sen ti do de que a Pe tro bras, na pes soa do seu Pre si-
den te, um ho mem que alia a sen si bi li da de po lí ti ca a co -
nhe ci men tos téc ni cos, pos sa fa zer op ção por uma nova
re fi na ria e não pela am pli a ção das atu a is re fi na ri as.

Cre io que nes se pro ces so é pre ci so con si de rar
a pa la vra do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, tra zi da
pela Mi nis tra Dil ma Vana Rous seff. Dis se S. Exª que o 
Nor des te pode efe ti va men te ter esse in ves ti men to
como uma for ma de des con cen tra ção do de sen vol vi-
men to.

E aí es ta mos no va men te no com pas so de es pe-
ra. Dir-se-ia que es ta mos vi ven do um so nho de mil e
uma no i tes, por que se fala nis so des de 1995 e não se
tem uma de fi ni ção. Mas acre di to que to dos os Esta -
dos po de ri am, se gun do o pró prio Pre si den te da Pe -
tro bras, pro cu rar par ce i ros na ini ci a ti va pri va da para
que de les ob te nham in ves ti men tos. Não te mos ilu-
sões. Não te mos por que ter ilu sões de que um gran -
de in ves ti men to como esse pos sa ser fe i to ape nas
pelo Po der Pú bli co.

Anun cia-se que Per nam bu co já te ria ini ci a do
en ten di men tos com a em pre sa ve ne zu e la na de pe-
tró leo para in ves tir na que le Esta do nor des ti no. Nós,
do Rio Gran de do Nor te, e to dos que lu ta mos por uma 
re fi na ria tam bém pro cu ra re mos par ce i ros para vi a bi li-
zar o em pre en di men to.

Gos ta ria de di zer ao Pre si den te da Pe tro bras
que es ta mos aten tos e que re mos a re fi na ria. Não se
tra ta de que rer por que rer. Qu e re mos por que sa be-
mos da sua im por tân cia e sa be mos que uma re fi na ria
como essa traz, de ime di a to, se is cen tos em pre gos di -
re tos, fora o pólo pe tro quí mi co, que se ins ta la ao seu
re dor.

Falo com au to ri da de, por que, no Rio Gran de
do Nor te, te mos o pólo in dus tri al da Pe tro bras, se di-
a do em Gu a ma ré, que pro duz, por meio do apro ve i-
ta men to do gás, o óleo di e sel; tam bém o que ro se ne
de avi a ção será pro du zi do no nos so Esta do. Com a
re fi na ria, se rão aber tas vá ri as pos si bi li da des de in-
ves ti men tos.

Sr. Pre si den te, de i xo a tri bu na, di zen do que es -
ta re mos to dos uni dos. Há uma ma ne i ra de me lhor
ca rac te ri zar essa nos sa dis po si ção e von ta de de lu -
tar. To dos nós nor des ti nos es ta mos uni dos para fa-
zer com que essa re fi na ria seja do Nor des te, e, sen -
do do Nor des te, que os cri té ri os téc ni cos pos sam
levá-la para o Rio Gran de do Nor te. Faço fé nas
con di ções do meu Esta do. O nos so Pre si den te ocu -
pou a tri bu na para di zer que faz fé nas con di ções do 
Esta do do Pi a uí. Na ver da de, es sas con di ções tão
apre go a das são jus ta men te re fe ren tes ao pró prio
pe tró leo. O Rio Gran de do Nor te pro duz 100 mil bar -
ris/dia, a lo ca li za ção eqüi dis tan te dos cen tros pro du-
to res de pe tró leo, são vá ri as as ra zões es tra té gi cas
que nos le vam a pen sar que o Rio Gran de do Nor te
pode ob ter esse in ves ti men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do
PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a pa u ta es ta va tran ca da e, tec ni ca-
men te, con ti nua, por fal ta de acor do de li de ran ça.

Con sul tei o Lí der Re nan Ca lhe i ros, que me dis -
se que não par ti ci pou de ne nhum acor do que le vas se
à de sobs tru ção da pa u ta. Con sul tei o Lí der José Agri -
pi no Maia, e ele me dis se que tam pou co tal pro ce di-
men to ocor reu. Como Lí der do PSDB, não par ti ci pei,
nem qual quer Vice-Lí der da mi nha Ban ca da, de ne-
nhum acor do para de sobs tru ir a pa u ta.

Ape sar da fal ta de en ten di men to e, com toda
cer te za, da fal ta de aten ção – no sen ti do de pres tar
aten ção, não de fal ta de cor di a li da de ou de res pe i to,
por par te do Pre si den te José Sar ney –, aqui se vo ta-
ram duas ma té ri as.
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Qu e ro ser jus to, Sr. Pre si den te, e isen to o Lí der
Alo i zio Mer ca dan te, por que S. Exª es te ve esse tem po
todo na Co mis são de Éti ca co nos co. Ima gi no que
tam bém S. Exª se sen tiu sur pre en di do com essa obs -
tru ção, até por que me dera a in for ma ção de que a pa -
u ta es ta va tran ca da e de que tí nha mos todo o tem po
para dis cu tir a ques tão em voga no Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar da Casa.

Re a fir mo mi nha con fi an ça no dis cer ni men to,
na se ri e da de e, so bre tu do, no res pe i to do Pre si den-
te da Casa, Se na dor José Sar ney, para com seus
co le gas. Tive a hon ra de ser vi-lo como Vice-Lí der do 
seu Go ver no, quan do, Pre si den te da Re pú bli ca, fa-
zia aque le belo tra ba lho de re cons ti tu ci o na li za ção
do País.

O fato – e esta é a re cla ma ção que faço – é
que o PSDB e, pelo que sou be, os de ma is Par ti dos
não par ti ci pa ram de ne nhum acor do para de sobs tru-
ir a pa u ta. Con si de ro isso um des res pe i to que, com
toda cer te za, não ha ve rá de se re pe tir.

O PSDB nada tem con tra fa ci li tar as vo ta ções
nes ta Casa. O Par ti do quer vo tar, po rém não ad mi te
que al guém o des res pe i te. O PSDB exi ge res pe i to.

Não hou ve acor do. A Ban ca da do PSDB não foi
con sul ta da e seu Lí der não foi ou vi do. Qu e ro cre di tar
isso à con ta de um bru tal mal-en ten di do, em que, com 
boa-fé de to dos os la dos, acon te ceu algo que não po -
de rá se re pe tir, Sr. Pre si den te, sob pena de as re la-
ções nes ta Casa se atri ta rem, sob pena de des ca mi-
nhos to ma rem lu gar de ca mi nhos e sob pena de ima -
gi nar mos que se ria pre ci so usar de mais ener gia para 
se fa zer va ler um pon to de vis ta, que deve ser, so bre-
tu do, res pe i ta do pelo con sen so de mo crá ti co.

Essa é a re cla ma ção que faço à Mesa.
Sr. Pre si den te, agra de ço a de fe rên cia que teve

para com este Se na dor.
Fi na li zan do, vol to a di zer que, com cer te za, foi

um bru tal mal-en ten di do: o Se na dor José Sar ney não
pode ter fe i to isso, a não ser por um bru tal mal-en ten-
di do. Isen to o Lí der do Go ver no, Se na do Alo i zio Mer -
ca dan te, que es te ve co mi go esse tem po todo. Ain da
as sim, acon te ceu o fato com a ino cên cia de um e a
boa-fé de ou tro.

Sr. Pre si den te, vol to a re pe tir: es pe ro que esse
in ci den te não se re pi ta, te nho cer te za ab so lu ta de
que ele não se re pe ti rá.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a

mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PS-GSE nº 240 

Bra sí lia, 2 de abril 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 04, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 86/02), que
“Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro
de 1993, da Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002, e
da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, cria car -
gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no 
âm bi to da Admi nis tra ção pú bli ca Fe de ral, 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.

É o se guin te o pro je to de lei de con ver são re ce-
bi do da Câ ma ra dos De pu ta dos:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, cria
car gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e
gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis tra-
ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de

1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
VI – .......................................................
..............................................................
c) (re vo ga da)
..............................................................
h) téc ni cas es pe ci a li za das, no âm bi to

de pro je tos de co o pe ra ção com pra zo de ter-
mi na do, im ple men ta dos me di an te acor dos
in ter na ci o na is, des de que haja, em seu de-
sem pe nho, su bor di na ção do con tra ta do ao
ór gão ou en ti da de pú bli ca.

..............................................................
§ 3º As con tra ta ções a que se re fe re a

alí nea h do in ci so VI se rão fe i tas ex clu si va-
men te por pro je to, ve da do o apro ve i ta men to
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dos con tra ta dos em qual quer área da ad mi-
nis tra ção pú bli ca.” (NR)

“Art. 3º ..................................................

..............................................................
§ 3º As con tra ta ções de pes so al no

caso do in ci so VI, alí nea h, do art. 2º se rão
fe i tas me di an te pro ces so se le ti vo sim pli fi ca-
do, ob ser va dos os cri té ri os e con di ções es -
ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo.” (NR)

“Art. 4º As con tra ta ções se rão fe i tas
por tem po de ter mi na do, ob ser va dos os se-
guin tes pra zos má xi mos:

I – seis me ses, nos ca sos dos in ci sos I 
e II do art. 2º;

II – um ano, nos ca sos dos in ci sos III,
IV e VI, alí ne as d e f, do art. 2º;

III – dois anos, nos ca sos do in ci so VI,
alí ne as b e e, do art. 2º;

 IV – três anos, nos ca sos do in ci so VI, 
alí nea h, do art. 2º;

V – qua tro anos, nos ca sos dos in ci sos
V e VI, alí ne as a e g, do art. 2º.

Pa rá gra fo úni co. É ad mi ti da a pror ro ga-
ção dos con tra tos:

I – nos ca sos dos in ci sos III, IV e VI,
alí ne as b, d e f, do art. 2º, des de que o pra -
zo to tal não ex ce da dois anos;

 II – no caso do in ci so VI, alí nea e, do
art. 2º, des de que o pra zo to tal não ex ce da
três anos;

 III – nos ca sos dos in ci sos V e VI, alí -
ne as a e h, do art. 2º, des de que o pra zo to -
tal não ex ce da qua tro anos;

IV – no caso do in ci so VI, alí nea g, do
art. 2º, des de que o pra zo to tal não ex ce da
cin co anos.”(NR)

“Art. 5º-A Os ór gãos e en ti da des con-
tra tan tes en ca mi nha rão à Se cre ta ria de Re -
cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, para con tro le
do dis pos to nes ta lei, sín te se dos con tra tos
efe ti va dos.” (NR)

“Art. 7º ..................................................
§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, não se con si de-

ram as van ta gens de na tu re za in di vi du al dos ser vi do-
res ocu pan tes de car gos to ma dos como pa ra dig ma.

§ 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo fi xar
as ta be las de re mu ne ra ção para as hi pó te-
ses de con tra ta ções pre vis tas na alí nea h
do in ci so VI do art. 2º.”(NR)

“Art. 12. .................................................
III – pela ex tin ção ou con clu são do

pro je to, de fi ni dos pelo con tra tan te, nos ca-
sos da alí nea h do in ci so VI do art. 2º

§ 1º A ex tin ção do con tra to, nos ca sos
dos in ci sos II e III, será co mu ni ca da com a
an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias.

.....................................................” (NR)

Art. 2º A Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de
2002, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 1º . .................................................
..............................................................
§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té-

rio, in te gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca-
ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos, a
que se re fe re a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De di ca-
ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di-
re ção – CD, ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG,
nas Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, sen-
do-lhe fa cul ta do op tar, quan do ocu pan te de
CD, nos ter mos da alí nea c do in ci so III do § 
1º do art. 1º des ta Lei.

 ....................................................”(NR).

Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 183. ...............................................
§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go em

co mis são que não seja, si mul ta ne a men te,
ocu pan te de car go ou em pre go efe ti vo na
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal não terá di re i to aos be ne fí ci os
do Pla no de Se gu ri da de So ci al, com ex ce-
ção da as sis tên cia à sa ú de.

§ 2º O ser vi dor afas ta do ou li cen ci a do
do car go efe ti vo, sem di re i to à re mu ne ra ção,
in clu si ve para ser vir em or ga nis mo ofi ci al in -
ter na ci o nal do qual o Bra sil seja mem bro
efe ti vo ou com o qual co o pe re, ain da que
con tri bua para re gi me de pre vi dên cia so ci al
no ex te ri or, terá sus pen so o seu vín cu lo
com o re gi me do Pla no de Se gu ri da de So ci-
al do Ser vi dor Pú bli co en quan to du rar o
afas ta men to ou a li cen ça, não lhes as sis tin-
do, nes te pe río do, os be ne fí ci os do men ci o-
na do re gi me de pre vi dên cia.

§ 3º Será as se gu ra da ao ser vi dor li-
cen ci a do ou afas ta do sem re mu ne ra ção a
ma nu ten ção da vin cu la ção ao re gi me do
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Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor Pú -
bli co, me di an te o re co lhi men to men sal da
res pec ti va con tri bu i ção, no mes mo per cen-
tu al de vi do pe los ser vi do res em ati vi da de,
in ci den te so bre a re mu ne ra ção to tal do car -
go a que faz jus no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, com pu tan do-se, para esse efe i to, in-
clu si ve, as van ta gens pes so a is.

§ 4º o re co lhi men to de que tra ta § 3º
deve ser efe tu a do até o se gun do dia útil
após a data do pa ga men to das re mu ne ra-
ções dos ser vi do res pú bli cos, apli can do-se
os pro ce di men tos de co bran ça e exe cu ção
dos tri bu tos fe de ra is quan do não re co lhi das
na data de ven ci men to.” (NR) 

Art. 4º As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da a dis-
po ni bi li da de or ça men tá ria, pror ro gar os con tra tos de 
tra ba lho tem po rá ri os em vi gor, a par tir do ven ci men-
to de cada con tra to, por tem po de ter mi na do e ob-
ser va do o pra zo má xi mo de doze me ses, des de que 
a sua du ra ção, in clu í da a pror ro ga ção, não ul tra pas-
se 30 de ju nho de 2004.

Art. 5º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, na Car re i-
ra Pre vi den ciá ria de que tra ta a Lei nº 10.355, de 26
de de zem bro de 2001, três mil e oi to cen tos car gos
efe ti vos, sen do um mil qui nhen tos e vin te e cin co de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio, de ní vel su pe ri or, e dois mil e
du zen tos e se ten ta e cin co de Téc ni co Pre vi den ciá rio,
de ní vel in ter me diá rio, e na Car re i ra Au di to ria-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al, de que tra ta a Lei nº 10.593,
de 6 de de zem bro de 2002, oi to cen tos car gos efe ti vos
de Au di tor-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, para pro vi-
men to a par tir do exer cí cio de 2003.

Art. 6º Os car gos de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
Téc ni co Pre vi den ciá rio, cri a dos na for ma des ta lei,
têm as se guin tes atri bu i ções:

I – Ana lis ta Pre vi den ciá rio:
a) ins tru ir e ana li sar pro ces sos e cál cu los pre vi-

den ciá ri os, de ma nu ten ção e de re vi são de di re i tos ao 
re ce bi men to de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os;

b) pro ce der a ori en ta ção pre vi den ciá ria e aten -
di men to aos usuá ri os;

c) re a li zar es tu dos téc ni cos e es ta tís ti cos; e
d) exe cu tar, em ca rá ter ge ral, as de ma is ati vi da-

des ine ren tes às com pe tên ci as do INSS;
II – Téc ni co Pre vi den ciá rio: su por te e apo io téc -

ni co es pe ci a li za do às ati vi da des de com pe tên cia do
INSS.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por
de for ma com ple men tar so bre as atri bu i ções de cor ren-
tes das ati vi da des a que se re fe rem os in ci sos I e II.

Art. 7º O in gres so nos car gos de Ana lis ta Pre vi-
den ciá rio e Téc ni co Pre vi den ciá rio dar-se-á sem pre
no pri me i ro pa drão da clas se ini ci al do car go, me di an-
te ha bi li ta ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro -
vas ou de pro vas e tí tu los.

§ 1º Os con cur sos po de rão ser re a li za dos por
área de es pe ci a li za ção, con for me dis pu ser o edi tal de 
aber tu ra do cer ta me.

§ 2º São re qui si tos de es co la ri da de para in gres-
so nos car gos efe ti vos re fe ri dos no ca put:

I – cur so su pe ri or com ple to, para o car go de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio: e

II – cur so de en si no mé dio con clu í do ou cur so
téc ni co equi va len te, para o car go de Téc ni co Pre vi-
den ciá rio.

Art. 8º Apli cam-se aos car gos a que se re fe re o
art. 6º des ta Lei os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10
da Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

Art. 9º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, de que tra ta
o Voto do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN nº
401, de 28 de ja ne i ro de 1987, trin ta e cin co car gos de 
Inspe tor e cin qüen ta e nove de Ana lis ta da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, de ní vel su pe ri or.

Art. 10. Fi cam cri a dos um mil e se is cen tos car -
gos efe ti vos de Ana lis ta de Infor ma ções, de ní vel su -
pe ri or, e tre zen tos car gos efe ti vos de Au xi li ar de Infor-
ma ções, de ní vel in ter me diá rio, no Qu a dro de Pes so-
al da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, para
pro vi men to gra du al, a par tir de 10 de ja ne i ro de 2003,
em per cen tu al que não ul tra pas se, anu al men te, dez
por cen to do to tal de car gos cri a dos.

Art. 11. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Mi nis té rio
da Edu ca ção:

I – qua tro cen tos e quin ze car gos efe ti vos de
Pro fes sor da Car re i ra de Ma gis té rio Su pe ri or, des ti-
na dos à re dis tri bu i ção para a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co e para a Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, na pro por ção de
tre zen tos e quin ze para a pri me i ra e cem para a se -
gun da; e

II – seis mil car gos de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
con for me dis cri mi na do no Ane xo I, des ti na dos à re-
dis tri bu i ção para as ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or, para com po si ção da for ça de tra ba lho dos hos -
pi ta is de en si no a es tas vin cu la dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam—se aos car gos a que
se re fe re o ca put as dis po si ções do Pla no Úni co de

Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 06017ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos,
de que tra ta a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
bem como o re gi me ju rí di co ins ti tu í do pela Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

Art. 12. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, para uti li za ção na es tru tu ra ção do De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por-
tes – DNIT, oi ten ta car gos em co mis são do Gru po Di -
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim
dis tri bu í dos: onze DAS-4, qua ren ta e um DAS-3, quin -
ze DAS-2, e tre ze DAS-1.

Art. 13. Fi cam cri a dos no âm bi to do Mi nis té rio
da De fe sa:

I – um car go de Na tu re za Espe ci al de Se cre tá rio
Exe cu ti vo; e

II – trin ta car gos em co mis são do Gru po-Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim dis -
tri bu í dos:

a) dois DAS-3 e dez DAS-4, para o De par ta men-
to de Avi a ção Ci vil – DAC, do Co man do da Ae ro náu ti-
ca; e

b) qua tor ze DAS-5 e qua tro DAS-4, para o Insti -
tu to de Fo men to e Co or de na ção Indus tri al – IFI, do
Co man do da Ae ro náu ti ca.

Pa rá gra fo Úni co.  Os car gos de que tra tam as
alí ne as a e b do in ci so II des te ar ti go se rão au to ma ti-
ca men te ex tin tos quan do da ins ta la ção da Agên cia
Na ci o nal de Avia-ção Ci vil, de que tra ta o art. 21 da
Lei Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 14. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, sete car gos em co mis são do Gru-
po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS,
sen do dois DAS – 4, dois DAS – 2 e três DAS – 1, para 
uti li za ção na for ma do dis pos to na Lei nº 7.474, de 8
de maio de 1986.

Art. 15. Fi cam cri a das Gra ti fi ca ções Tem po rá ri-
as nos va lo res e quan ti ta ti vos cons tan tes do Ane xo II
des ta lei, de no mi na das Gra ti fi ca ção Tem po rá ria
SIPAM – GTS, de vi da a ser vi do res re qui si ta dos ou
de sig na dos pela Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca para de sem pe nho de ati vi da des no âm bi to do
Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM, sem pre -
ju í zo da re mu ne ra ção in te gral re la ti va ao seu car go
ou em pre go.

§ 1º As gra ti fi ca ções de que tra ta o ca put não
se rão pa gas cu mu la ti va men te com in de ni za ções re -
la ti vas à lo ca li da de, aju da de cus to, res sal va do nes te
caso o dis pos to no § 3º des te ar ti go, au xí lio-mo ra dia,
car gos co mis si o na dos ou fun ção de con fi an ça, e não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria ou

pen são e nem ser vi rão de base de cál cu lo para qual -
quer van ta gem.

§ 2º O ser vi dor de que tra ta o ca put so men te
fará jus a aju da de cus to no caso de re qui si ção e re ce-
be rá diá ri as ape nas quan do se des lo car para fora da
lo ca li da de onde de ve rá ter exer cí cio.

§ 3º O ocu pan te de car go em co mis são ou fun -
ção de con fi an ça re qui si ta do ou de sig na do na for ma
do ca put de ve rá op tar pela GTS ou pela re mu ne ra ção
do car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça que
ocu pa.

Art. 16. Fi cam cri a das, no âm bi to da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, quin ze Gra ti fi ca ções de
Exer cí cio de Car go de Con fi an ça de vi das a mi li ta res,
sen do três do Gru po B, três do Gru po C, seis do Gru -
po D e três do Gru po E, para uti li za ção nas ati vi da des
do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM.

Art. 17. A con tri bu i ção para a pen são mi li tar dos
mi li ta res do Dis tri to Fe de ral, do an ti go Dis tri to Fe de ral
e dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is de Ron dô nia, Ama pá e
Ro ra i ma, re la ti va aos mi li ta res da ati va, aos da re ser-
va re mu ne ra da e aos re for ma dos, será de sete vír gu la
cin co por cen to dos pro ven tos ou das par ce las da re -
mu ne ra ção in cor po rá ve is aos pro ven tos.

Art. 18. O Incen ti vo Fun ci o nal de que tra tam a
Lei nº 6.433, de 15 de ju lho de 1977, e o De cre to-Lei
nº 2.195, de 26 de de zem bro de 1984, con ti nu a rá
sen do de vi do aos in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o nal
de Sa ni ta ris ta, pelo de sem pe nho obri ga tó rio das ati -
vi da des com in te gral e ex clu si va de di ca ção.

Art. 19. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58 da
Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de
2001, fe i ta aos ocu pan tes de car gos efe ti vos es tru tu ra-
dos em car re i ras não se apli ca aos ser vi do res abran gi-
dos pela Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

Art. 20. O pe río do de afas ta men to do ser vi dor
para ser vir em or ga nis mo in ter na ci o nal, de que o Bra -
sil par ti ci pe ou com o qual co o pe re, man ti do o vín cu lo
com o re gi me pró prio, será con si de ra do para fins do
in ters tí cio exi gi do para in cor po ra ção aos pro ven tos
de apo sen ta do ria ou pen são de van ta gem de cor ren te
de gra ti fi ca ções por de sem pe nho ou pro du ti vi da de,
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, con si de-
ran do-se como pon tu a ção do pe río do de afas ta men to
a que vier a ser ob ti da pelo ser vi dor no pri me i ro pro -
ces so de ava li a ção con clu í do após seu re tor no ao
exer cí cio do car go efe ti vo.

Art. 21. Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is – GOE, de que tra tam os arts. 1º, 2º e
3º da Me di da Pro vi só ria nº 2.184-23, de 24 de agos to
de 2001, cons ti tu em base de cál cu lo para as gra ti fi ca-
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ções e in de ni za ção que com põem a es tru tu ra re mu-
ne ra tó ria dos in te gran tes das car re i ras a que se re fe-
rem os men ci o na dos ar ti gos.

Art. 22. Po de rão ser pror ro ga dos, por mais um ano 
além do pra zo to tal es ta be le ci do no in ci so IV do pa rá-
gra fo úni co do art. 4º da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro
de 1993, até oi ten ta por cen to dos con tra tos vi gen tes
em 18 de de zem bro de 2002, ce le bra dos com base na
alí nea g do in ci so VI do art. 2º da mes ma lei.

Art. 23. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –
FUNASA po de rá, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da
a dis po ni bi li da de or ça men tá ria, re in te grar os subs ti tu-
í dos no pro ces so co le ti vo nº 99.0017374-0, im pe tra do
pela res pec ti va en ti da de sin di cal pe ran te a 2ª Vara
Fe de ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a con tar da data
pre vis ta no in ci so II do art. 2º da Lei nº 9.849, de 26 de
ou tu bro de 1999, fi can do li mi ta da a vi gên cia dos res -
pec ti vos con tra tos ao pra zo má xi mo de dois anos
con ta dos do efe ti vo re tor no ao ser vi ço.

§ 1º Ca be rá à Fu na sa a aná li se in di vi du al de
cada con tra to di an te da le gis la ção fe de ral, para fins
de re in te gra ção e pa ga men to dos atra sa dos, des de
que fir ma do ter mo de tran sa ção por meio do qual o in -
te res sa do re nun cie aos di re i tos pos tu la dos no pro-
ces so ju di ci al men ci o na do no ca put, bem como a
qual quer ação ju di ci al ten den te ao reconhe ci men to
de di re i to de or dem mo ral ou pa tri mo ni al de cor ren te
dos fa tos nar ra dos no mes mo pro ces so.

§ 2º O pa ga men to dos atra sa dos dar-se-á em
vin te e qua tro par ce las men sa is, a par tir de ja ne i ro de
2004.

§ 3º No caso de pos se em car go ou em pre go pú -
bli co ina cu mu lá vel, apo sen ta do ria ou mor te de pes -
soa abran gi da no pro ces so ju di ci al, no pe río do trans -
cor ri do en tre a data pre vis ta no in ci so II do art. 2º da
Lei nº 9.849, de 26 de ou tu bro de 1999, e a. data de
pu bli ca ção des ta lei, o pa ga men to das par ce las em
atra so li mi tar-se-á à data da que les even tos, sem pre -
ju í zo das de ma is re per cus sões le ga is do pa ga men to.

§ 4º As tran sa ções pre vis tas no § 1º não in ter fe-
ri rão no pros se gui men to do pro ces so ju di ci al, re la ti-
va men te aos que não fir ma rem o ter mo de tran sa ção
nele re fe ri do.

Art. 24. Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Art. 25. Fi cam re vo ga dos a alí nea e do in ci so VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993,
os arts. 5º, 6º, 9º, 25, 26 e o § 2º do art. 11 da Lei nº
9.625, de 7 de abril de 1998, e o art. 11 da Lei nº
10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 86 , DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745, de 
9 de de zem bro de 1993, e da Lei nº 10.470.
de 25 de ju nho de 2002, cria car gos efe ti-
vos, car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de-
ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 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 A Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de
1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º  . ................................................
..............................................................
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VI – ......................................................
..............................................................
h) téc ni cas es pe ci a li za das, no âm bi to de 

pro je tos vol ta dos para o al can ce de ob je ti vos
es tra té gi cos pre vis tos no Pla no Plu ri a nu al.

..............................................................
§ 3º As con tra ta ções a que se re fe re à

alí nea h do in ci so VI se rão fe i tas ex clu si va-
men te por pro je to, ve da do o apro ve i ta men to
dos con tra ta dos em qual quer área da ad mi-
nis tra ção pú bli ca.” (NR)

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 3º As con tra ta ções de pes so al no

caso do in ci so VI alí nea h, será fe i ta me di-
an te pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do ob ser va-
dos cri té ri os e con di ções es ta be le ci dos pelo 
Po der Exe cu ti vo.” (NR)

“Art. 4º As con tra ta ções se rão fe i tas
por tem po de ter mi na do, ob ser va dos os se-
guin tes pra zos má xi mos:

..............................................................
IV – até qua tro anos, nos ca sos do in-

ci so V e das alí ne as a, b, c, d, e, f e g do in -
ci so VI do art. 2º; e

V – até três anos, no caso da alí nea h
do in ci so VI do art. 2º. 

..............................................................
§ 8º No caso da alí nea h do in ci so VI

do art. 2º, os con tra tos po de rão ser pror ro-
ga dos por até duas ve zes, des de que o pe -
río do to tal não ex ce da a cin co anos.” (NR)

“Art. 5º-A. Os ór gãos e en ti da des con-
tra tan tes en ca mi nha rão à Se cre ta ria de Re -
cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to. Orça men to e Ges tão, para con tro le
do dis pos to nes ta lei, sín te se dos con tra tos
efe ti va dos.” (NR)

“Art. 7º .................................................
..............................................................
§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, não

se con si de ram as van ta gens de na tu re za in -
di vi du al dos ser vi do res ocu pan tes de car gos
to ma dos como pa ra dig ma.

§ 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo fi xar
as ta be las de re mu ne ra ção para as hi pó te-
ses de con tra ta ções pre vis tas na alí nea h
do in ci so VI do art. 2º.” (NR)

“Art. 12. .................................................
..............................................................

III – pela ex tin ção ou con clu são do
pro je to, de fi ni dos pelo con tra tan te, nos ca-
sos da alí nea h do in ci so VI do art. 2º,

§ 1º A ex tin ção do con tra to, nos ca sos
dos in ci sos II e III, será co mu ni ca da com a
an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias.

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

 ....................................................(NR)..

Art. 2º O § 2º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 25
de ju nho de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção
–  CD ou Fun ção Gra ti fi ca da  –  FG, nas Insti tu i ções
Fe de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar, quan -
do ocu pan te de CD, nos ter mos da alí nea c do in ci so
III do § 1º do art 1º des ta lei.” (NR)

Art. 3º As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das
po de rão, cm ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da a dis po-
ni bi li da de or ça men tá ria, pror ro gar os con tra tos de tra -
ba lho tem po rá ri os em vi gor, a par tir do ven ci men to de 
cada con tra to, por tem po de ter mi na do e ob ser va do o
pra zo má xi mo de doze me ses, des de que a sua du ra-
ção, in clu í da a pror ro ga ção, não ul tra pas se 30 de ju -
nho de 2004.

Art. 4º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al
do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al  –  INSS. na
Car re i ra Pre vi den ciá ria de que tra ta a Lei nº
10.355, de 26 de de zem bro de 2001, três mil e oi to-
cen tos car gos efe ti vos, sen do um mil qui nhen tos e
vin te e cin co de Ana lis ta Pre vi den ciá rio: de ní vel
su pe ri or, e dois mil e du zen tos e se ten ta e cin co de
Téc ni co Pre vi den ciá rio, de ní vel in ter me diá rio, e
na Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al,
de que tra ta a Lei nº 10.593, de 6 de de zem bro de
2002, oi to cen tos car gos efe ti vos de Au di tor-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al, para pro vi men to a par tir do
exer cí cio de 2003.

Art. 5º Os car gos de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
Téc ni co Pre vi den ciá rio, cri a dos na for ma des ta me di-
da pro vi só ria, têm as se guin tes atri bu i ções:

I – Ana lis ta Pre vi den ciá rio:
a) ins tru ir e ana li sar pro ces sos e cál cu los pre vi-

den ciá ri os, de ma nu ten ção e de re vi são de di re i tos ao 
re ce bi men to de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os;

b) ana li sar o re gis tro de ope ra ções e ro ti nas
con tá be is:
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c) pro ce der à ori en ta ção pre vi den ciá ria e aten -
di men to aos usuá ri os;

d) re a li zar es tu dos téc ni cos e es ta tís ti cos: e
e) exe cu tar, em ca rá ter ge ral, as de ma is ati vi da-

des ine ren tes às com pe tên ci as do INSS: e
II – Téc ni co Pre vi den ciá rio: su por te e apo io téc -

ni co es pe ci a li za do às ati vi da des de com pe tên cia do
INSS.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá dis -
por de for ma com ple men tar so bre as atri bu i ções de -
cor ren tes das ati vi da des a que se re fe rem os in ci sos I
e II.

Art. 6º O in gres so nos car gos de Ana lis ta Pre vi-
den ciá rio e Téc ni co Pre vi den ciá rio dar-se-á sem pre
no pri me i ro pa drão da clas se ini ci al do car go, me di an-
te ha bi li ta ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro -
vas ou de pro vas e tí tu los.

§ 1º Os con cur sos po de rão ser re a li za dos por
área de es pe ci a li za ção, con for me dis pu ser edi tal de
aber tu ra do cer ta me.

§ 2º São re qui si tos de es co la ri da de para in gres-
so nos car gos efe ti vos re fe ri dos no ca put:

I – cur so su pe ri or com ple to, para o car go de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio; e

II – cur so de en si no mé dio con clu í do ou cur so
téc ni co equi va len te, para o car go de Téc ni co Pre vi-
den ciá rio.

Art. 7º Apli cam-se aos car gos a que se re fe re o
art. 5º des ta me di da pro vi só ria os arts. 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 10.355, de 2001.

Art. 8º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os  –  CVM, de que tra -
ta o Voto do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal  –  CMN nº
401, de 28 de ja ne i ro de 1987, trin ta e cin co car gos de 
Inspe tor e cin qüen ta e nove de Ana lis ta da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, de ní vel su pe ri or.

Art. 9º Fi cam cri a dos um mil e se is cen tos car gos
efe ti vos de Ana lis ta de Infor ma ções, de ní vel su pe ri or,
e tre zen tos car gos efe ti vos de Au xi li ar de Infor ma-
ções, de ní vel in ter me diá rio, no Qu a dro de Pes so al da 
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia  –  ABIN, para pro vi-
men to gra du al, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, em
per cen tu al que não ul tra pas se, anu al men te, a dez por 
cen to do to tal de car gos que está sen do cri a do.

Art. 10. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Mi nis té rio
da Edu ca ção:

I – qua tro cen tos e quin ze car gos efe ti vos de
Pro fes sor da Car re i ra de Ma gis té rio Su pe ri or des ti na-
dos à re dis tri bu i ção pura a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co e para a Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, na pro por ção de

tre zen tos e quin ze para a pri me i ra e cem para a se -
gun da e

II – seis mil car gos de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
con for me dis cri mi na do no Ane xo I, des ti na dos à re-
dis tri bu i ção para as ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or, para com po si ção da for ça de tra ba lho dos hos -
pi ta is de en si no a es sas vin cu la dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se aos car gos a que
se re fe re o ca put as dis po si ções do Pla no Úni co de
Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos,
de que tra ta a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
bem as sim o re gi me ju rí di co ins ti tu í do pela Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo edi ta rá, no pra zo de
dez dias con ta dos da pu bli ca ção des ta Me di da Pro vi-
só ria, ato de ex tin ção de car gos efe ti vos atu al men te
va gos no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
cujo mon tan te de re mu ne ra ções to ta li ze, no mí ni mo,
o equi va len te ao dos car gos efe ti vos ora cri a dos, to -
man do-se como base a clas se e pa drão ini ci a is das
car re i ras e pla nos de car gos en vol vi dos.

§ 1º Para fins da equi va lên cia da des pe sa re fe-
ren te aos car gos cri a dos na for ma do in ci so I do art.
10, será con si de ra da a re mu ne ra ção de vi da ao Pro -
fes sor Adjun to I, por ta dor do ti tu lo de dou to ra do, com
jor na da de qua ren ta ho ras se ma na is.

§ 2º É ve da do o pro vi men to de qual quer car go
efe ti vo cri a do nos ter mos des ta Me di da Pro vi só ria até
que seja pu bli ca do o ato re fe ri do no ca put des te ar ti go.

Art 12. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, para uti li za ção na es tru tu ra ção do De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por-
tes – DNIT, oi ten ta car gos em co mis são do Gru po-Di-
re ção e Asses so ra men to su pe ri o res – DAS, as sim
dis tri bu í dos: onze DAS – 4. qua ren ta e um DAS – 3,
quin ze DAS -2, e tre ze DAS – 1.

Art. 13. Fi cam cri a dos no âm bi to do Mi nis té rio
da De fe sa:

I – um car go de Na tu re za Espe ci al de Se cre tá rio
Exe cu ti vo; e

II – trin ta car gos em co mis são do Gru po-Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res DAS as sim dis tri-
bu í dos:

a) dois DAS – 3 e dez DAS – 4, para o De par ta-
men to de Avi a ção Ci vil – DÀC, do Co man do da Ae ro-
náu ti ca; e

b) qua tor ze DAS – 5 e qua tro DAS – 4, para o
Insti tu to de Fo men to e Co or de na ção Indus tri al – JFJ.
do Co man do da Ae ro náu ti ca.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos de que tra tam as alí -
ne as a e b do in ci so II des te ar ti go se rão au to ma ti ca-
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men te ex tin tos quan do da ins ta la ção da Agên cia Na -
ci o nal de Avi a ção Ci vil, de que tra ta o art. 21 da Lei
Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 14. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, sete car gos em co mis são do Gru-
po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS,
sen do dois DAS – 4, dois DAS – 2 e três DAS – 1, para 
uti li za ção na for ma do dis pos to na Lei nº 7.474, de 8
de maio de 1986.

Art. 15. Fi cam cri a das Gra ti fi ca ções Tem po rá ri-
as nos va lo res e quan ti ta ti vos cons tan tes do Ane xo II
a esta Me di da Pro vi só ria, de no mi na das Gra ti fi ca ção
Tem po rá ria SIPAM – GTS. de ida a ser vi do res re qui si-
ta dos ou de sig na dos pela Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca para ter exer cí cio  nos Cen tros Re gi o na-
is do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM,
sem pre ju í zo da re mu ne ra ção in te gral re la ti va ao seu
car go ou em pre go.

§ 1º As gra ti fi ca ções de que tra ta o ca put não
se rão pa gas cu mu la ti va men te com in de ni za ções re -
la ti vas à lo ca li da de, aju da de cus to, res sal va do nes te
caso o dis pos to no § 3º des te ar ti go, au xí lio-mo ra dia,
car gos co mis si o na dos ou fun ção de con fi an ça, e não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria ou
pen são e nem ser vi rão de base de cál cu lo para qual -
quer van ta gem.

§ 2º O ser vi dor de que tra ta o ca put não fará jus
a diá ri as du ran te a sua per ma nên cia no Cen tro Re gi-
o nal para o qual ti ver sido de sig na do, res sal va do
even tu al des lo ca men to para fora da lo ca li da de de
exer cí cio.

§ 3º So men te no caso de re qui si ção o ser vi dor
fará jus a aju da de cus to.

§ 4º O ocu pan te de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça re qui si ta do ou de sig na do na for ma do ca -
put de ve rá op tar pela GTS ou pela re mu ne ra ção do car -
go em co mis são ou fun ção de con fi an ça que ocu pa.

Art. 16. Fi cam cri a das, no âm bi to da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, quin ze Gra ti fi ca ções de
Exer cí cio de Car go de Con fi an ça de vi da a mi li ta res,
sen do três do Gru po B, três do Gru po C, seis do Gru -
po D e três do Gru po E, para uti li za ção nas ati vi da des
do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM.

Art. 17. A con tri bu i ção para a pen são mi li tar dos
mi li ta res do Dis tri to Fe de ral, do an ti go Dis tri to Fe de ral
e dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is do Ama pá e Ro ra i ma,
re la ti va aos mi li ta res da ati va, aos da re ser va re mu ne-
ra da e aos re for ma dos, será de sete vír gu la cin co por
cen to dos pro ven tos ou das par ce las da re mu ne ra ção
in cor po rá ve is aos pro ven tos.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se as dis po si ções do ca -
put aos mi li ta res do ex-Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia.

Art. 18. O Incen ti vo Fun ci o nal de que tra tam a
Lei nº 6.433, de 15 de ju lho de 1977, e o De cre to-Lei
nº 2.195, de 26 de de zem bro de 1984, con ti nu a rá
sen do de vi do aos in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o-
nal de Sa ni ta ris ta, pelo de sem pe nho obri ga tó rio das
ati vi da des com in te gral e ex clu si va de di ca ção.

Art. 19. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro
de 2001, fe i ta aos ocu pan tes de car gos efe ti vos es tru-
tu ra dos em car re i ras não se apli ca aos ser vi do res
abran gi dos pela Lei nº 10.355, de 2001.

Art. 20. O pe río do de afas ta men to do ser vi dor
para ser vir em or ga nis mo in ter na ci o nal, de que o Bra -
sil par ti ci pe ou com o qual co o pe re, man ti do o vín cu lo
com o re gi me pró prio, será con si de ra do para fins do
in ters tí cio exi gi do para in cor po ra ção aos pro ven tos
de apo sen ta do ria ou pen são de van ta gem de cor ren te
de gra ti fi ca ções por de sem pe nho ou pro du ti vi da de,
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, con si de-
ran do-se como pon tu a ção do pe río do de afas ta men to
a que vier a ser ob ti da pelo ser vi dor no pri me i ro pro -
ces so de ava li a ção con clu í do após seu re tor no ao
exer cí cio do car go efe ti vo.

Art. 21. O ser vi dor afas ta do ou li cen ci a do do car -
go efe ti vo, sem di re i to à re mu ne ra ção. in clu si ve para
ser vir em or ga nis mo ofi ci al in ter na ci o nal do qual o
Bra sil seja mem bro efe ti vo ou com o qual co o pe re.
ain da que con tri bua para re gi me de pre vi dên cia so ci al
no ex te ri or, terá sus pen so o seu vín cu lo com o re gi me
do Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor Pú bli co
en quan to du rar o afas ta men to ou a li cen ça, não lhes
as sis tin do, nes te pe río do, os be ne fí ci os do men ci o na-
do re gi me de pre vi dên cia.

§ 1º Será as se gu ra da ao ser vi dor li cen ci a do ou
afas ta do sem re mu ne ra ção a ma nu ten ção da vin cu la-
ção ao re gi me do Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser -
vi dor Pú bli co, me di an te o re co lhi men to men sal da
res pec ti va con tri bu i ção, no mes mo per cen tu al de vi do
pe los ser vi do res em ati vi da de, in ci den te so bre a re-
mu ne ra ção to tal do car go a que faz jus no exer cí cio de 
suas atri bu i ções, com pu tan do-se, para esse efe i to, in -
clu si ve, as van ta gens pes so a is.

§ 2º O re co lhi men to de que tra ta o § 1º  deve ser
efe tu a do até o se gun do dia útil após a data do pa ga-
men to das re mu ne ra ções dos ser vi do res pú bli cos,
apli can do-se os pro ce di men tos de co bran ça e exe cu-
ção dos tri bu tos fe de ra is quan do não re co lhi das na
data de ven ci men to.
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Art. 22. Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is – GOE, de que tra tam os arts. 1º, 2º e
3º da Me di da Pro vi só ria nº 2.184-23, de 24 de agos to
de 2001, cons ti tu em base de cál cu lo para as gra ti fi ca-
ções e in de ni za ção que com põem a es tru tu ra re mu-
ne ra tó ria dos in te gran tes das car re i ras a que se re fe-
rem os men ci o na dos ar ti gos.

Art. 23. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

Art. 24. Fi cam re vo ga dos a alí nea c do in ci so VI
do art. 22 da Lei nº 8.745. de 9 de de zem bro de 1993,
os arts. 5º, 6º, 9º, 25 e 26, e o § 2º do art. lI da Lei nº
9.625, de 7 de abril de 1998, e art. 11 da Lei nº
10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.134, DE 2002

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 86 , de 18 de de -
zem bro de 2002, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº
8.745, de 9 de de zem bro de 1993, e da Lei nº 10.470,
de 25 de ju nho de 2002, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 18 de de zem bro de 2002.– Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM nº 495/MP

Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da 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,
con for me mi nu ta ane xa, que tra ta de as sun tos di ver-
sos que já es tão em ne go ci a ção no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral e exi gem so lu ção ime di a ta, des ta-
can do-se: a al te ra ção de dis po si ti vos da Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993, que dis põe so bre a con -
tra ta ção por tem po de ter mi na do para aten der a ne-
ces si da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res se pú bli-
co, nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons ti tu i ção,
a pror ro ga ção dos con tra tos tem po rá ri os vi gen tes
das Agên ci as Re gu la do ras, a cri a ção de car gos efe ti-
vos para o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, a
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, a Fun da-
ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co e
os Hos pi ta is Uni ver si tá ri os, e a cri a ção de car gos co -
mis si o na dos e de gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral.

2. A al te ra ção da Lei nº 8.745, de 1993, pro pos ta
con sis te na in clu são de dis po si ti vos nos arts. 2º, 3º,
4º, 5º, 7º, 9º e 12 da su pra ci ta da Lei, com a fi na li da de
de am pli ar o rol de ati vi da des às qua is se apli ca a mo -
da li da de de con tra ta ção tem po rá ria, con tem plan do
as de na tu re za téc ni co-es pe ci a li za da no âm bi to de
pro je tos vol ta dos para o atin gi men to de ob je ti vos es -
tra té gi cos pre vis tos no Pla no Plu ri a nu al. Como mu i-
tas des sas ati vi da des não os ten tam ca rá ter de per -
ma nên cia, jus ti fi cam-se as con tra ta ções tem po rá ri as
nos ter mos ora pro pos tos.

3. Tal pro vi dên cia con tri bu i rá tam bém para o aten -
di men to, com a ur gên cia ne ces sá ria, das dis po si ções
pre vis tas em Ter mo de Con ci li a ção, que en vol vem o Mi -
nis té rio Pú bli co do Tra ba lho e a Advo ca cia-Ge ral da
União, re la ti vo às con tra ta ções de pes so al no âm bi to de 
acor dos com or ga nis mos in ter na ci o na is.

4. O Pro je to de Me di da Pro vi só ria pre vê tam bém a 
cri a ção no Qu a dro de Pes so al do Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al – INSS, na Car re i ra Pre vi den ciá ria, de

três mil e Oi to cen tos car gos efe ti vos, sen do um mil qui -
nhen tos e vin te e cin co de Ana lis ta Pre vi den ciá rio  – de
ní vel su pe ri or – e dois mil e du zen tos e se ten ta e cin co
de Téc ni co Pre vi den ciá rio – de ní vel in ter me diá rio; e na
Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, de oi to-
cen tos car gos efe ti vos de Au di tor-Fis cal da Pre vi dên cia
So ci al, para pro vi men to a par tir do exer cí cio de 2003.

5. A cri a ção de car gos efe ti vos na Car re i ra Pre vi-
den ciá ria é de fun da men tal im por tân cia para per mi tir a
subs ti tu i ção da for ça de tra ba lho hoje exis ten te, con tra-
ta da por meio de ter ce i ri za ção, que de sen vol ve as ati vi-
da des do Pro gra ma de Me lho ria do Aten di men to na
Pre vi dên cia So ci al. Esta mão-de-obra de ve rá ser dis-
pen sa da de acor do com as De ci sões nºs 219/2000 e
154/2001, 1.248/2002 e no Acór dão nº 409/2001. do Tri-
bu nal de Con tas da União –TCU, que de ter mi na ao
INSS a ado ção de pro vi dên ci as para subs ti tu i ção des sa
mão-de-obra por ser vi do res pú bli cos efe ti vos.

6. Qu an to à cri a ção dos car gos de Au di tor-Fis-
cal da Pre vi dên cia So ci al, im põe-se que seja fe i ta
com a ma i or ur gên cia pos sí vel para dar con di ções
mais efe ti vas de tra ba lho à área de au di to ria do INSS,
con si de ra da es sen ci al para o cum pri men to dos ob je-
ti vos or ga ni za ci o na is da que la au tar quia.

7. Pro põe-se, ain da, a cri a ção de trin ta e cin co
car gos de Inspe tor e cin qüen ta e nove de Ana lis ta da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, ten do em vis ta a re -
cen te trans fe rên cia para a CVM de toda a ju ris di ção
so bre o mer ca do de de ri va ti vos – an tes com par ti lha-
da com o Ban co Cen tral. Esse con jun to de no vas atri -
bu i ções re de fi ne, na prá ti ca, o es co po da atu a ção da
CVM, tor nan do im pe ri o so tam bém o re di men si o na-
men to de seu uni ver so de re cur sos hu ma nos.

8. A cri a ção de car gos na ABIN visa prin ci pal-
men te per mi tir a ins ta la ção da que la Agên cia e res ta u-
rar a re com po si ção de seu Qu a dro de Pes so al mu i to
de fa sa do com o gran de nú me ro de apo sen ta do ri as
ocor ri das nos úl ti mos anos, além de per mi tir o re cru-
ta men to e a se le ção de ser vi do res com per fis mais
ade qua dos à nova con for ma ção da que la ins ti tu i ção.

9. Qu an to à cri a ção dos car gos no âm bi to do Mi -
nis té rio da Edu ca ção. os de Pro fes sor na Car re i ra de
Ma gis té rio Su pe ri or são ne ces sá ri os para per mi tir a
ins ta la ção Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co, re cém cri a da, e os Téc ni cos Admi -
nis tra ti vos des ti nar-se-ão ex clu si va men te aos Hos pi-
ta is Uni ver si tá ri os, ins ti tu i ções da ma i or im por tân cia,
tan to para a for ma ção dos fu tu ros pro fis si o na is de sa -
ú de, quan to para con tri bu ir com o aten di men to à po -
pu la ção nas áre as em que es tão ins ta la dos.

10. Fi nal men te, so bre as de ma is pro vi dên ci as
de que tra ta o ato que está sen do pro pos to, sua ado -
ção se jus ti fi ca em ra zão das dis po si ções nele con ti-
das cons ta rem das Me di das Pro vi só ri as nºs 51 e 52,
de 4 de ju lho de 2002, re je i ta das por Atos da Câ ma ra
dos De pu ta dos em Ses sões re a li za das em 12 de no -

06024 Sex ta-fe i ra  4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    337ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



vem bro de 2002, pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da
União de 13 de no vem bro cor ren te, e que se não fo -
rem in clu í das em ou tro ato le gal re sul ta rão em pre ju í-
zos para a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral que de i xa rá
de con tar com car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções
con si de ra das es sen ci a is, além de per der co man dos
le ga is ne ces sá ri os para ga ran tir o pa ga men to de par -
ce las re mu ne ra tó ri as a ser vi do res, as qua is já vem
ge ran do efe i tos fi nan ce i ros com re gu la ri da de.

11. Cum pre res sal tar que tais pro vi dên ci as, em -
bo ra te nham in te gra do o tex to de Me di das Pro vi só ri as
re je i ta das pela ci ta da Casa do Le gis la ti vo, não se
cons ti tu em o ob je to prin ci pal dos atos su pra ci ta dos,
nos qua is fi gu ra ram as ses só ri as, aten den do ao prin -
cí pio da re le vân cia, ur gên cia e opor tu ni da de, não ha -
ven do, por tan to, qual quer im pe di men to para que se -
jam no va men te en ca mi nha das

12. Sa li en to que a pro pos ta de cri a ção dos car -
gos de Na tu re za Espe ci al e de Di re ção e Asses so ra-
men to Su pe ri or – DAS visa ao for ta le ci men to ins ti tu ci-
o nal do re cém ins ta la do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, de for ma a
pos si bi li tar a con ti nu i da de do exer cí cio de suas com -
pe tên ci as e de suas res pon sa bi li da des como ór gãos
ges tor e exe cu tor, em sua es fe ra de atu a ção, da in-
fra-es tru tu ra de trans por te tem este e aqua viá rio in te-
gran te do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e, ain da, su prir,
em ca rá ter emer gen ci al, à ca rên cia de car gos em co -
mis são no âm bi to do Mi nis té rio da De fe sa.

13. Tam bém como me di da de apo io às ati vi da des
do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM fo ram cri -
a das as Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as SIPAM – GTS e as
Gra ti fi ca ções de Exer cí cio de Car go de Con fi an ça des ti-
na das aos ser vi do res de sig na dos para ter exer cí cio nos
Cen tros Re gi o na is da que le Sis te ma.

14. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF, pode ser con si de ra do
ple na men te aten di do, uma vez que as des pe sas re la ti-
vas a 2002 já vi nham sen do exe cu ta das até a re je i ção
das Me di das Pro vi só ri as que as ins ti tu í ram, com base
em do ta ções pre vis tas na Lei Orça men tá ria Anu al de
2002, quer em fun ci o nal es pe ci fi ca dos Mi nis té ri os dos
Trans por tes, da De fe sa e do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão e da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
quer em pro gra mas e pro je tos que fo ram can ce la dos e
que per mi ti ram que fos se fe i ta a com pen sa ção.

15. O mes mo se apli ca à pror ro ga ção dos con tra-
tos tem po rá ri os das Agên ci as Re gu la do ras, pois con si-
de ran do que não ha ve rá al te ra ção de quan ti ta ti vo fí si co
nem de re mu ne ra ção, do pon to de vis ta or ça men tá rio,
os re cur sos ne ces sá ri os para ab sor ver os gas tos de-
cor ren tes des sa pro pos ta fo ram pro je ta dos para o exer -
cí cio de 2003 e fará par te das pro pos tas or ça men tá ri as
para os exer cí ci os sub se qüen tes, na que les ca sos em
que tal pro vi dên cia seja per ti nen te.

16. Qu an to à cri a ção de car gos efe ti vos, isso por
si só não gera des pe sas, que so men te po dem vir a ser
com pu ta das a par tir da au to ri za ção para que se jam pro -
vi dos, o que está pre vis to para se efe ti var a par tir do
exer cí cio de 2003. Ade ma is, como for ma de com pen sa-
ção dos fu tu ros gas tos, o Po der Exe cu ti vo edi ta rá ato
em que ex tin gui rá car gos efe ti vos, con di ção para que
pos sam ser pro vi dos os no vos car gos, em quan ti ta ti vo
cujo mon tan te de re mu ne ra ções to ta li ze, no mí ni mo, o
dos car gos cri a dos por esta Me di da Pro vi só ria. As ou-
tras pro vi dên ci as tra ta das nes ta pro pos ta não ge ram
des pe sas, por tra ta rem ape nas de al te ra ções de atos
le ga is ou da in clu são de co man dos le ga is que ga ran tam
a ope ra ci o na li za ção do pa ga men to de van ta gens, gra ti-
fi ca ções ou in cen ti vos de vi dos a gru pos de ser vi do res.

17. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa es ti ma da de R$114,34 mi lhões e R$156,21
mi lhões, res pec ti va men te, re pre sen ta um acrés ci mo
nas des pe sas com pes so al em re la ção a 2002, o que
re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são para des pe-
sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci os, o que
se mos tra com pa tí vel com o au men to de re ce i ta pre -
vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à
am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.
Essas des pe sas es tão pre vis tas no Pro je to de Lei
Orça men tá ria Anu al de 2003, sen do ab sor vi das pela
mar gem lí qui da de ex pan são para des pe sas de ca rá-
ter con ti nu a do, cal cu la da e de mons tra da no ane xo a
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.

18. Estas, Se nhor Pre si den te, são as ra zões
que me le vam a sub me ter à ele va da apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei.

Res pe i to sa men te, Gu i lher me Go mes Dias, Mi nis-
tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.
PS-GSE nº 240

Bra sí lia, 2 de abril 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 04, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 86/02), que
“Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro
de 1993, da Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002 e
da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, cria car -
gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no 
âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, 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 TÉCNICA DE MP Nº 1/2003

SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 86, DE 18 DE DEZEMBRO DE

2002, QUANTO À ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

“Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993, e da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002, cria car-
gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e
gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis tra-
ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.”

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria (MP) em exa me, al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 8.745, de 1993, “com a fi na li da de
de am pli ar o rol de ati vi da des às qua is se apli ca a mo -
da li da de de con tra ta ção tem po rá ria, con tem plan do
as de na tu re za téc ni co-es pe ci a li za da no âm bi to de
pro je tos vol ta dos para o atin gi men to de ob je ti vos es -
tra té gi cos pre vis tos no Pla no Plu ri a nu al.” (EM nº 495,
de 13-12-2002, do MPOG). Alte ra tam bém dis po si ti vo
da Lei nº 10.470, de 2002, que tra ta da ocu pa ção de
car go de di re ção ou fun ção gra ti fi ca da por do cen te da 
car re i ra de Ma gis té rio. Au to ri za ain da as Agên cia re -
gu la do ras já ins ta la das a pror ro gar, por doze me ses,
os con ta tos de tra ba lho tem po rá ri os em vi gor.

Por ou tro lado, cria no qua dro de pes so al do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, na car -
re i ra pre vi den ciá ria, três mil e oi to cen tos (3.800) car -
gos efe ti vos, sen do um mil qui nhen tos e vin te e cin -
co (1.525) de Ana lis ta Pre vi den ciá rio, de ní vel su pe-
ri or, e dois mil e du zen tos e se ten ta e cin co (2.275)
de Téc ni co Pre vi den ciá rio. A cri a ção des ses car gos
per mi te subs ti tu ir for ça de tra ba lho hoje exis ten te,
con tra ta da por meio de ter ce i ri za ção. Cria tam bém
mais oi to cen tos (800) car gos de Au di tor-Fis cal da
Pre vi dên cia So ci al.

Fo ram cri a dos tam bém, no âm bi to de vá ri os ór -
gãos do Po der Exe cu ti vo, os se guin tes car gos e gra ti-
fi ca ções:

1) na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os,
trin ta e cin co (35) car gos de Inspe tor e cin -
qüen ta e nove de Ana lis ta;

2) na Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
– ABIN, um mil e se is cen tos (1.600) car gos
de Ana lis ta de Infor ma ções, de ní vel su pe ri-
or, e tre zen tos (300) car gos de Au xi li ar de
Infor ma ções, de ní vel in ter me diá rio;

3) no Mi nis té rio da Edu ca ção, qua tro-
cen tos e quin ze (415) car gos de Pro fes sor
da Car re i ra de Ma gis té rio Su pe ri or, des ti na-
dos à Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co e para a Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins e mais
seis mil (6.000) car gos de Téc ni co Admi nis-
tra ti vo, des ti na dos à re dis tri bu i ção aos hos-
pi ta is de en si no vin cu la dos às ins ti tu i ções
fe de ra is de en si no su pe ri or;

4) no De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, oi ten-
ta (80) car gos em co mis são do Gru po Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri or;

5) no Mi nis té rio da De fe sa, um (1) car -
go de na tu re za es pe ci al de Se cre tá rio-Exe-
cu ti vo e trin ta (30) car gos em co mis são do
Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or;

6) na Pre si dên cia da Re pú bli ca (para
uti li za ção por ex-pre si den tes), sete (7) car-
gos em co mis são do Gru po Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri or;

7) na Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, gra ti fi ca ção tem po rá ria de vi da a
ser vi do res re qui si ta dos ou de sig na dos para
ter exer cí cio nos Cen tros Re gi o na is do Sis -
te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM e

8) na Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, quin ze (15) gra ti fi ca ções de exer cí-
cio de car go de con fi an ça de vi da a mi li ta res,
para uti li za ção nas ati vi da des do Sis te ma de 
Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM.

A Me di da Pro vi só ria con tém ain da dis -
po si ti vos que re gu lam o afas ta men to de ser -
vi dor em ór gão di ver so do de sua ori gem,
in clu si ve em or ga nis mos in ter na ci o na is de
que o Bra sil seja mem bro efe ti vo ou com o
qual co o pe re.

II – Sub sí di os

Cabe à Co mis são Mis ta en car re ga da de dar pa -
re cer à re fe ri da me di da pro vi só ria, no pra zo im pror ro-
gá vel de qua tor ze (14) dias con ta do da pu bli ca ção da
MP emi tir pa re cer úni co, onde se ma ni fes ta rá, den tre
ou tros as pec tos, so bre sua ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria (ca put do art. 5º da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN).

Esta be le ce tam bém o § 1º do art. 5º da men ci o-
na da re so lu ção que:

“§ 1º 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

Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 06027ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



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 anu al.”

O Pla no Plu ri a nu al para o pe río do 2000/2003
(Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000), não pre vê
ações re la ti vas às nor mas ba i xa das com a Me di da
Pro vi só ria nº 86/02.

No que con cer ne à ade qua ção do pro je to à Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO, é im por tan te res -
sal tar que, no exa me de ma té ria re la ti va à cri a ção de
car gos e gra ti fi ca ções, deve ser con si de ra da tam bém
a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal pre vis ta no Art. 169 da
Car ta Mag na, es pe ci al men te, as res tri ções e ex ce-
ções con ti das no pa rá gra fo pri me i ro des te dis po si ti vo,
com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19/98, nos se guin tes ter mos:

“Art. 169. ...............................................
§ 1º A con ces são de qual quer van ta-

gem ou au men to de re mu ne ra ção, a cri a ção
de car gos, em pre gos e fun ções (gri fos nos-
sos) ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras,
bem como a ad mis são ou con tra ta ção de
pes so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e en -
ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou 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, só po de rão ser fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men-
tá ria su fi ci en te para aten der às pro je ções de
des pe sas de pes so al e aos acrés ci mos dela 
de cor ren tes (gri fo nos so);

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca
(grifo nos so) na lei de di re tri zes or ça men tá-
ri as, res sal va das as em pre sas pú bli cas e as 
so ci e da des de eco no mia mis ta.”

A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO para
o exer cí cio fi nan ce i ro de 2003 (art. 77 da Lei nº
10.524, de 25 de ju lho de 2002) es ta be le ce que a
con ces são de qua is quer van ta gens e a cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções de vem cons tar de ane-
xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria, ob ser va do o dis-

pos to no art. 71 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

A lei or ça men tá ria para o exer cí cio de 2003
(Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), no seu
“Qu a dro VI – Au to ri za ções para au men tos de des -
pe sas com pes so al con for me art. 169, § 1º, II, da
Cons ti tu i ção”, traz a se guin te au to ri za ção: “4 – Po -
der Exe cu ti vo – Li mi te de R$772.700.000,00 des ti-
na dos a I – .... II – Pre vi são de con cur sos e ad mis-
são de pes so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio
para pro vi men to de car gos ou em pre gos pú bli cos
pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral nas áre as de: .... e)
Infra-es tru tu ra, Cul tu ra, Edu ca ção, Meio Ambi en te
e Ciên cia e Tec no lo gia, até 10.400 va gas; .... III)
Pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos pú bli-
cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para a Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral: a) até 98.000 car gos ou
em pre gos pú bli cos; e b) até 7.000 car gos em co mis-
são ou fun ções co mis si o na das téc ni cas”.

É im por tan te re gis trar que os to ta is pre vis tos
na lei or ça men tá ria em vi gor para o pa ga men to de
des pe sas com pes so al e en car gos so ci a is, no ano
de 2003, mos tram-se in su fi ci en tes, con for me di-
vul ga do in ten sa men te e uti li za do como jus ti fi ca ti va
para o es ta be le ci men to do con tin gen ci a men to das
des pe sas da União (De cre to nº 4.591, de
10-2-2003).

Há que se ana li sar ain da a pro po si ção à luz da 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF (Lei Com ple-
men tar nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gas tos re -
sul tan tes da edi ção da me di da pro vi só ria en qua-
dram-se na con di ção de des pe sa obri ga tó ria de ca -
rá ter con ti nu a do.1 Nes se sen ti do, a nor ma fica su je i-
ta à ob ser vân cia do dis pos to no ar ti go 17, §§ 1º e
2º, da re fe ri da LRF. Pelo que dis põe o § 1º, o ato que
cri ar ou au men tar des pe sa de ca rá ter con ti nu a do
de ve rá ser ins tru í do com 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 en trar
em vi gor e nos dois sub se qüen tes e de mons trar a
ori gem dos re cur sos para o seu cus te io. O § 2º, por
sua vez, de ter mi na que tal ato de ve rá ser acom pa-
nha do de com pro va ção de que a des pe sa cri a da ou
au men ta da não afe ta rá as me tas de re sul ta dos fis -
ca is pre vis tas na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as –
LDO, de ven do seus efe i tos fi nan ce i ros, nos pe río-
dos se guin tes, ser com pen sa dos pelo au men to per-
ma nen te de re ce i ta ou pela re du ção per ma nen te de 
des pe sa.
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A Expo si ção de Mo ti vos nº 495/MP, de 13 de de -
zem bro de 2002, do Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, in for ma o que se se gue:

“14. Qu an to ao dis pos to nos arts. 16 e 17 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF,pode ser con si de ra do
ple na men te aten di do, uma vez que as des pe sas re la-
ti vas a 2002 já vi nham sen do exe cu ta das até a re je i-
ção das me di das pro vi só ri as que as ins ti tu í ram, com
base em do ta ções pre vis tas na Lei Orça men tá ria
Anu al de 2002, que fun ci o nal es pe cí fi ca dos Mi nis té ri-
os dos Trans por tes, da De fe sa e do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão e da Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, quer em pro gra mas e pro je tos que fo -
ram can ce la dos e que per mi ti ram que fos se fe i ta a
com pen sa ção.

15. O mes mo se apli ca à pror ro ga ção dos
con tra tos tem po rá ri os das Agên ci as Re gu la do ras,
pois con si de ran do que não ha ve rá al te ra ção de
quan ti ta ti vo fí si co nem de re mu ne ra ção, do pon to
de vis ta or ça men tá rio, os re cur sos ne ces sá ri os
para ab sor ver os gas tos de cor ren tes des sa pro-
pos ta fo ram pro je ta dos para o exer cí cio de 2003 e
fará par te das pro pos tas or ça men tá ri as para os
exer cí ci os sub se qüen tes, na que les ca sos em que
tal pro vi dên cia seja per ti nen te.

16. Qu an to à cri a ção de car gos efe ti vos, isso
por si só não gera des pe sas, que so men te po dem
vir a ser com pu ta das a par tir da au to ri za ção para
que se jam pro vi dos, o que está pre vis to para se
efe ti var a par tir do exer cí cio de 2003. Ade ma is,
como for ma de com pen sa ção dos fu tu ros gas tos,
o Po der Exe cu ti vo edi ta rá ato em que ex tin gui rá
car gos efe ti vos, con di ção para que pos sam ser
pro vi dos no vos car gos, em quan ti ta ti vo cujo mon-
tan te de re mu ne ra ções to ta li ze, no mí ni mo, o dos
car gos cri a dos por esta me di da pro vi só ria. As ou-
tras pro vi dên ci as tra ta das nes ta pro pos ta não ge-
ram des pe sas, por tra ta rem ape nas de al te ra ções
de atos le ga is ou de in clu são de co man dos le ga is
que ga ran tam a ope ra ci o na li za ção do pa ga men to
de van ta gens, gra ti fi ca ções ou in cen ti vos de vi dos
a gru pos de ser vi do res.

1 Nos ter mos do art. 17 da LRF “con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá ter
con ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da pro vi só ria ou
ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem para o ente a obri ga ção le gal
de sua exe cu ção por um pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

17. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen tes, a
des pe sa es ti ma da de R$114,34 mi lhões e R$156,21
mi lhões, res pec ti va men te, re pre sen ta um acrés ci mo
nas des pe sas com pes so al em re la ção a 2002 o que
re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são para des pe-
sas de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci os, o que
se mos tra com pa tí vel com o au men to de re ce i ta pre -
vis to, con for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à
am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti mos anos.
Essas des pe sas es tão pre vis tas no Pro je to de Lei
Orça men tá ria para 2003, sen do ab sor vi das pela mar -
gem lí qui da de ex pan são para des pe sas de ca rá ter
con ti nu a do, cal cu la da e de mons tra da no Ane xo à Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as.”

Emen das sa ne a do ras das ina de qua ções ou in -
com pa ti bi li da des or ça men tá ri as e fi nan ce i ras apon ta-
das po de rão ser uti li za das (§ 3º do art. 5º da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN).

PARECER EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA,

À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 86, DE 2002

A SRA. ANN PONTES (PMDB – PA. Para emi tir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs.e Srs. De pu ta dos, eis
o meu pa re cer com re la ção à cons ti tu ci o na li da de da
ma té ria.

O exa me da cons ti tu ci o na li da de do ato abran ge,
por ób vio, a ve ri fi ca ção dos pres su pos tos de re le vân-
cia e ur gên cia. Como evi den ci a do no re la tó rio pre ce-
den te, a pre sen te me di da pro vi só ria ver sa so bre di -
ver sas ma té ri as re la ti vas à po lí ti ca de pes so al da
União, en tre as qua is o es ta be le ci men to de nova hi -
pó te se de con tra ta ção tem po rá ria, a cri a ção de car -
gos efe ti vos, co mis si o na dos e gra ti fi ca ções, bem as -
sim a pror ro ga ção de con tra tos de pes so al no âm bi to
das agên ci as re gu la do ras, de for ma a su prir ne ces si-
da des ad mi nis tra ti vas e evi tar a des con ti nu i da de de
ser vi ços pú bli cos. Sob esse as pec to, afi gu ram-se
aten di dos os pres su pos tos para edi ção da me di da,
mor men te quan do se aten ta para a pre mên cia na re -
po si ção de pes so al em di ver sas áre as do Po der Exe -
cu ti vo, como, por exem plo, no caso dos hos pi ta is uni -
ver si tá ri os, que se en con tram su ca te a dos e com
enor me dé fi cit de fun ci o ná ri os. De gra vi da de ain da
ma i or, po de ría mos ci tar o caso da car re i ra pre vi den-
ciá ria. Con so an te in for ma a pró pria Expo si ção de Mo -
ti vos da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002, o Po der
Exe cu ti vo vi nha atri bu in do à mão-de-obra ter ce i ri za-
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da as ati vi da des que o Tri bu nal de Con tas da União,
nas De ci sões nºs 201/2002-Ple ná rio e
1.248/2002-Ple ná rio, con si de rou pró pri as da re fe ri da
car re i ra, fi xan do pra zo para que fos se re gu la ri za da a
si tu a ção. Em face des se qua dro, não há ne gar a ur -
gên cia e a re le vân cia do ato em apre ci a ção.

Impen de res sal tar que a Me di da Pro vi só ria nº
86, de 2002, re pe te em seus arts. 2º, 4º, in fine, 12 a
19, e 22 nor mas cons tan tes das MP nºs 51 e 52, am -
bas de 4 de ju lho de 2002, re je i ta das pela Câ ma ra
dos De pu ta dos na ses são de 12 de no vem bro de
2002. Sem em bar go, nada obs ta tal re pro du ção, uma
vez que o di ta me pro i bi ti vo e ins cul pi do no art. 62, §
10, da Cons ti tu i ção Fe de ral, li mi ta-se à re e di ção, na
mes ma ses são le gis la ti va, de me di da pro vi só ria re je i-
ta da pelo Con gres so Na ci o nal. Des se modo, con si de-
ran do que a edi ção das me di das re je i ta das se deu em 
ju lho de 2002 e que a da me di da pro vi só ria em dis -
cus são se deu em 18 de de zem bro de 2002, é di zer,
em ses são le gis la ti va ex tra or di ná ria, não hou ve in fra-
ção ao su pra ci ta do ar ti go da Lei Ma i or. A ju ris pru dên-
cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não dis cre pa des se
en ten di men to, como po de mos ve ri fi car nos se guin tes
jul ga dos: ADinMC nº 1.441 e ADinMC nº 2.010.

Qu an to ao art. 11 da MP, cre mos tra tar-se de
dis po si ti vo in cons ti tu ci o nal, por as si nar pra zo para o 
exer cí cio de prer ro ga ti va do Che fe do Po der Exe cu-
ti vo, algo que, na vi são da Su pre ma Cor te, aten ta
con tra o prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res – ADin 
nº 546 e ADin nº 2.393. De ve ras, nos ter mos do art.
84, in ci so VI, alí nea b, com pe te ao Pre si den te da
Re pú bli ca ex tin guir car gos pú bli cos por meio de de-
cre to, quan do va gos. O fato de tal co man do cons tar
de ato nor ma ti vo pri má rio edi ta do pelo pró prio Che fe
do Po der Exe cu ti vo não des ca rac te ri za o ví cio, mes -
mo por que ao Con gres so Na ci o nal cabe dar a úl ti ma
pa la vra quan to à apro va ção da me di da pro vi só ria.
Che ga mes mo a fe rir a ló gi ca a pre sen ça de re gra
des se teor no cam po de me di da pro vi só ria. Ora, não 
se jus ti fi ca que o Pre si den te da Re pú bli ca faça
cons tar de MP a re fe ri da re gra, para, uma vez apro -
va da pelo Con gres so Na ci o nal, ver-se obri ga do a
pra ti car até que, in de pen den te men te da ma ni fes ta ção
do Par la men to, já po de ria ter pra ti ca do, se re pu tas se
opor tu no. Pe las ra zões ex pen di das, não in clu í mos tal
ar ti go no pro je to de lei de con ver são que a se guir
apre sen ta mos e cuja apro va ção re pu ta mos ne ces sá-
ria, com vis tas a pro mo ver as al te ra ções de mé ri to e
re da ção su ge ri das in fra.

Em re su mo, te mos por cons ti tu ci o nal a Me di da
Pro vi só ria nº 86, de 2002, à ex ce ção do dis pos to em
seu art. 11.

Ade qua ção or ça men tá ria.
Para fins do dis pos to no art; 169, § 1º, in ci so II,

da Cons ti tu i ção Fe de ral, o art. 77 da Lei nº 10.524, de
2002 (LDO, re la ti va ao exer cí cio de 2003), dis põe que 
a con ces são de qua is quer van ta gens e cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções de vem cons tar de ane xo
es pe cí fi co da lei or ça men tá ria. É o que faz a Lei nº
10.640, de 2003 (lei or ça men tá ria do exer cí cio de
2003), que, em seu Qu a dro VI, au to ri za gas tos do Po -
der Exe cu ti vo no li mi te de 772,7 mi lhões, des ti na dos
en tre ou tras fi na li da des:

a) à ad mis são de pes so al de ní vel su pe ri or in ter-
me diá rio, me di an te pro vi men to de car gos ou em pre-
gos, nas se guin tes áre as: 2.900 em au di to ria e fis ca li-
za ção; 2.000 em di plo ma cia e ges tão; 1.000 na área
ju rí di ca; 5.000 em de fe sa e se gu ran ça pú bli ca; 10.400 
em in fra-es tru tu ra, cul tu ra, edu ca ção, meio am bi en te
e ciên cia e tec no lo gia; 4.200 em se gu ri da de so ci al;
2.200 em re gu la ção de mer ca do;

b) à cri a ção de car gos ou em pre gos pú bli cos de
ní vel su pe ri or e in ter me diá rio, sen do: até 98 mil car -
gos ou em pre gos pú bli cos; até 7 mil car gos em co mis-
são ou fun ções co mis si o na das téc ni cas.

Qu an to ao aten di men to aos arts. 16 e 17 da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, a Expo si ção de Mo ti vos
da me di da pro vi só ria ora dis cu ti da es cla re ce que:

“(...) as des pe sas re la ti vas a 2002 já
vi nham sen do exe cu ta das até a re je i ção das 
me di das pro vi só ri as que as ins ti tu í ram, com
base em do ta ções pre vis tas na lei or ça men-
tá ria anu al de 2002, que em fun ci o nal es pe-
cí fi ca dos Mi nis té ri os dos Trans por tes, da
De fe sa e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão e da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, quer em pro gra mas e pro je tos
que fo ram can ce la dos e que per mi ti ram que 
fos se fe i ta a com pen sa ção.

O mes mo se apli ca à pror ro ga ção dos
con tra tos tem po rá ri os das Agên ci as Re gu la-
do ras, pois con si de ran do que não ha ve rá al -
te ra ção de quan ti ta ti vo fí si co nem de re mu-
ne ra ção, do pon to de vis ta or ça men tá rio, os
re cur sos ne ces sá ri os para ab sol ver os gas -
tos de cor ren tes des sa pro pos ta fo ram pro je-
ta dos para o exer cí cio de 2003 e fará par te
das pro pos tas or ça men tá ri as para os exer cí-
ci os sub se qüen tes, na que les ca sos em que
tal pro vi dên cia seja per ti nen te.

Qu an to à cri a ção de car gos efe ti vos,
isso por si só não gera des pe sas, que so-
men te po dem vir a ser com pu ta das a par tir
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da au to ri za ção para que se jam pro vi dos, o
que está pre vis to para se efe ti var a par tir do
exer cí cio de 2003 (...)

Nos exer cí ci os de 2003 e sub se qüen-
tes, a des pe sa es ti ma da de 114,34 mi lhões
e 156,21 mi lhões, res pec ti va men te, re pre-
sen tam um acrés ci mo nas des pe sas com
pes so al em re la ção a 2002, o que re du zi rá a 
mar gem li qui da de ex pan são para des pe sas
de ca rá ter con ti nu a do da que les exer cí ci os,
o que se mos tra com pa tí vel com o au men to
de re ce i ta pre vis to, con for me de mons tra a
sé rie his tó ri ca re la ti va à am pli a ção da base
de ar re ca da ção nos úl ti mos anos. Essas
des pe sas es tão pre vis tas no pro je to de lei
or ça men tá ria anu al de 2003, sen do ab sor vi-
das pela mar gem lí qui da de ex pan são para
des pe sas de ca rá ter con ti nu a do, cal cu la da e 
de mons tra da no ane xo à Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as”.

Ante o ex pos to, en ten de mos não ha ver óbi ce
de na tu re za fi nan ce i ra ou or ça men tá ria a apro va ção
da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002.

Téc ni ca le gis la ti va.
No que diz res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, con si-

de ra mos opor tu nas as se guin tes mo di fi ca ções, in cor-
po ra das ao pro je to de lei de con ver são que a se guir
pro po mos: (i) in te gra ção do tex to do pa rá gra fo úni co
do art. 17 ao seu ca put, haja vis ta que não sub sis tem
mo ti vos para, tra tan do-se de ma té ria idên ti ca, ser ela
se pa ra da em pa rá gra fo, em ob ser vân cia ao dis pos to
no art. 11, in ci so III, alí nea c, da Lei Com ple men tar nº
95, de 1998; (ii) in cor po ra ção do con te ú do do art. 21
ao tex to da Lei nº 8.112, de 1990, por cor res pon der,
ine ga vel men te, à ma té ria de re gi me ju rí di co dos ser -
vi do res, sen do acon se lhá vel, por tan to; que cons te da
lei que o dis ci pli na, em aten di men to ao dis pos to no
art. 7º, in ci so IV, da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

Ade ma is, en ten de mos ser esta a opor tu ni da de
para cor ri gir a con fu sa re da ção do art. 4º da Lei nº
8.745, de 1993, o qual re gu la os pra zos má xi mos de
con tra ta ção tem po rá ria de pes so al e os pra zos má xi-
mos para pror ro ga ção dos con tra tos. O tex to em vi -
gor, má xi me após as mu dan ças pro mo vi das pela Me -
di da Pro vi só ria nº 86, de 2002, é con tra di tó rio, como
se pode ve ri fi car nos in ci sos III e IV do alu di do ar ti go,
o pri me i ro de les es ta be le cen do pra zo má xi mo de
doze me ses para con tra ta ção com base nas alí ne as
c, d e f do in ci so IV do art. 2º da lei, e o se gun do es ta-
be le cen do, para as mes mas hi pó te ses, pra zo má xi mo
de qua tro anos. A nos so ver, os in ci sos do art. 4º de-

ve ri am fi xar os pra zos má xi mos dos con tra tos, ca ben-
do a pa rá gra fo do mes mo ar ti go pre ver a pos si bi li da-
de e os pra zos má xi mos de pror ro ga ção. Incor po ra-
mos tais cor re ções ao tex to de pro je to de lei de con -
ver são, in clu si ve com mo di fi ca ções de mé ri to, al te-
ran do al guns dos pra zos, de sor te a ade quá-los à na -
tu re za – deve-se sem pre lem brar dis so – tem po rá ria
da con tra ta ção.

Mé ri to.
Se gun do en ten de mos, a me di da pro vi só ria em

aná li se re cla ma al guns apri mo ra men tos de con te ú do,
a se guir ex pos tos.

Ini ci al men te, con si de ra mos opor tu na a al te ra-
ção pro mo vi da na Lei nº 8.745, de 1993, pelo art. 1º
da MP, con sis ten te na cri a ção de nova hi pó te se de
con tra ta ção tem po rá ria de pes so al, mas não com a
re da ção que lhe foi dada, que pos si bi li ta a di la ta ção
das si tu a ções que ori gi nal men te mo ti va ram essa pre -
vi são nor ma ti va. De fato, na pró pria Expo si ção de Mo -
ti vos, o Po der Exe cu ti vo re co nhe ce que o novo caso
de con tra ta ção se pres ta rá ao “aten di men to, com a
ur gên cia ne ces sá ria, das dis po si ções pre vis tas em
Ter mo de Con ci li a ção, que en vol vem o Mi nis té rio Pú -
bli co do Tra ba lho e a Advo ca cia-Ge ral da União, re la-
ti vas às con tra ta ções de pes so al no âm bi to de acor -
dos com or ga nis mos in ter na ci o na is.” O re fe ri do ter mo
de con ci li a ção foi ce le bra do en tre a União e o Mi nis té-
rio Pú bli co do Tra ba lho e ho mo lo ga do ju di ci al men te,
no Pro ces so nº 15.001.044/01, que tra mi tou na 15ª
Vara do Tra ba lho de Bra sí lia. Re fe re-se pre ci sa men te
à si tu a ção dos con tra ta dos no âm bi to de pro je tos de
co o pe ra ção com pra zo de ter mi na do, im ple men ta dos
me di an te acor dos da União com or ga nis mos in ter na-
ci o na is.  No mul ti ci ta do ter mo, fi xou-se o dia 31 de ju lho
de 2003 como a data a par tir da qual to das as con tra ta-
ções, pelo po der pú bli co, de tra ba lha do res para exer cer
fun ções tem po rá ri as nos re fe ri dos pro je tos de ves sem
se dar nos ter mos da Lei nº 8.745, de 1993. Ocor re que
não ha via, até o ad ven to da Me di da Pro vi só ria nº 86, de
2002, hi pó te se le gal de con tra ta ção nes ses ca sos. Em
vir tu de dis so, faz-se ne ces sá rio man ter a alí nea h do in -
ci so VI do art. 2º da alu di da lei, mas com as mo di fi ca-
ções de re da ção que ora su ge ri mos.

Con vém no tar, ade ma is, que tais con tra ta ções
es tão li ga das a pro je tos con tem pla dos nos pla nos
plu ri a nu a is, cuja du ra ção se li mi ta a qua tro anos. Em
vir tu de dis so, não se jus ti fi cam a cri a ção de car gos e
a no me a ção de ser vi do res efe ti vos, dada a tran si to ri-
e da de de tais ati vi da des. Tam bém por esse mo ti vo,
não acre di ta mos ha ver ra zão para que a pror ro ga ção
dos con tra tos tem po rá ri os nes sa hi pó te se pos sa ex -
ce der qua tro anos. Sen do as sim, o tex to da me di da
pro vi só ria me re ce mu dan ça na par te em que per mi te
a pror ro ga ção dos con tra tos por até cin co anos. Mais
que isso, ao lado das mo di fi ca ções com vis tas a tor -
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nar mais cla ra a dis ci pli na dos pra zos na Lei nº 8.745,
de 1993, es ta mos pro mo ven do di mi nu i ções des ses
mes mos pra zos, tan to de con tra ta ção quan to de pror -
ro ga ção, por con si de rá-los mu i to di la ta dos em al gu-
mas hi pó te ses. Não é de ma is lem brar que se deve dar
tra ta men to res tri ti vo às con tra ta ções tem po rá ri as de
pes so al pela ad mi nis tra ção pú bli ca, por cons ti tu í rem
ex ce ção à re gra do con cur so pú bli co, cum prin do ao
le gis la dor ser par ci mo ni o so no es ta be le ci men to de
ca sos e de seus pra zos.

Ou tros sim, en ten de mos que a atri bu i ção de
“ana li sar o re gis tro de ope ra ções e ro ti nas con tá be is”,
pre vis tas para o car go de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
cons tan te da alí nea a do in ci so I do art. 5º da me di da
pro vi só ria, con fli ta com a pri va ti va do car go de Au di tor
Fis cal da Pre vi dên cia So ci al de “exa mi nar a con ta bi li-
da de das em pre sas e dos con tri bu in tes em ge ral”, in -
ser ta na alí nea c do in ci so I do art. 8º da Lei nº 10.593, 
de 2002. Por essa ra zão, com vis tas a evi tar so bre po-
si ção de fun ções e ques ti o na men tos fu tu ros quan to à
na tu re za dos ci ta dos car gos, so mos por que se ex-
clua do pro je to de lei de con ver são essa atri bu i ção do
car go de Ana lis ta Pre vi den ciá rio.

De res to, é a nos so ver por de ma is in fle xí vel a
re da ção do art. 15 da MP, ao con di ci o nar o pa ga men-
to da gra ti fi ca ção tem po rá ria ao exer cí cio nos cen tros
re gi o na is do Si pam. Com efe i to, o pa ga men to da re fe-
ri da gra ti fi ca ção deve es tar vin cu la do à ati vi da de de -
sem pe nha da no âm bi to do Sis te ma de Pro te ção da
Ama zô nia e não ao lo cal de exer cí cio. Em vir tu de dis -
so, pro ce de mos, no pro je to de lei de con ver são, à su -
pres são des sa exi gên cia, re a li zan do os ajus tes de re -
da ção dis so de cor ren tes.

Fi nal men te, en ten de mos opor tu na a in clu são
de dis po si ti vo des ti na do a so lu ci o nar a pre cá ria si tu a-
ção dos con tra ta dos tem po ra ri a men te pela Fu na sa
para o com ba te a sur tos en dê mi cos, ati vi da de que
de sem pe nha ram por vá ri os anos e ago ra re i vin di cam
seus jus tos di re i tos jun to ao Po der Ju di ciá rio. Assim,
es ta mos pro pon do, no art. 23 do pro je to de lei de con -
ver são, a pos si bi li da de de re in te gra ção des ses tra ba-
lha do res, nas con di ções ali men ci o na das, bem como
o pa ga men to das im por tân ci as que lhes são de vi das.

Em face do ex pos to, res sal tan do que foi aten di-
da a exi gên cia do art. 2º, § 1º, da Re so lu ção – CN nº
1/2002, ou seja, o en vio do tex to da me di da pro vi só-
ria, bem as sim da res pec ti va men sa gem e da mo ti va-
ção do ato ao Con gres so Na ci o nal no mes mo dia de
sua pu bli ca ção, so mos pela apro va ção da Me di da
Pro vi só ria nº 86/2002, na for ma do pro je to de lei de
con ver são a se guir apre sen ta do.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PARECER Nº , DE 2003

Em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta,
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 86, de 18 de 
de zem bro de 2002, que “al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de
1993, e da Lei nº 10.470, de 25 de ju nho
de 2002, cria car gos efe ti vos, car gos co-
mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as.”

I – Re la tó rio

O Exmº Sr. Pre si den te da Re pú bli ca edi tou, nos
ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Me di da
Pro vi só ria nº 86, de 18 de de zem bro de 2002, que “al -
te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 
1993, e da Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002, cria
car gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.”Seu tex to foi en ca mi nha do ao Con -
gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 1.134, de
18 de de zem bro de 2002.

O art. 1º da Me di da Pro vi só ria al te ra a Lei nº
8.745, de 1993, in se rin do no art. 2º do re fe ri do di plo-
ma le gal mais uma hi pó te se de con tra ta ção tem po rá-
ria de pes so al, para de sem pe nho de ati vi da des “téc -
ni cas es pe ci a li za das, no âm bi to de pro je tos vol ta dos
para o al can ce de ob je ti vos es tra té gi cos pre vis tos no
Pla no Plu ri a nu al”. Além dis so, são pro mo vi das mu-
dan ças nos arts. 3º, 4º, 7º, 12 da lei em tela, com o fim
de, re la ti va men te à nova hi pó te se de con tra ta ção, de -
ter mi nar que: (i) se dê por pro je to, pro i bin do-se o
apro ve i ta men to dos con tra ta dos em áre as da Admi -
nis tra ção Pú bli ca; (ii) seja pre ce di da de pro ces so se -
le ti vo sim pli fi ca do; (iii) seu pra zo não seja su pe ri or a 3
anos, pror ro gá vel por até duas ve zes, des de que não
ex ce di do o pe río do to tal de cin co anos; (iv) as ta be las
de re mu ne ra ção dos con tra ta dos se jam fi xa das pelo
Po der Exe cu ti vo; (v) se dê a ex tin ção do con tra to an -
tes do pra zo avan ça do, quan do o pro je to de que ele
tra ta for ex tin to ou con clu í do, de ven do ha ver co mu ni-
ca ção do fato com an te ce dên cia mí ni ma de 30 dias.

Ou tros sim, o art. 1º da MP acres cen ta o art. 5º-A
e o pa rá gra fo ao § 7º da Lei nº 8.745, de 1993, de ter-
mi nan do quan to às con tra ta ções tem po rá ri as re a li za-
das com base nes se di plo ma le gal, res pec ti va men te,
que: (i) seja en ca mi nha da ao Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, pe los con tra tan tes, a
sín te se dos con tra tos ce le bra dos, para con tro le; (ii)
para efe i to da fi xa ção da re mu ne ra ção dos con tra ta-
dos tem po rá ri os, em qual quer das hi pó te ses, não se
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con si de rem as van ta gens de na tu re za in di vi du al dos
ser vi do res ocu pan tes dos car gos pa ra dig ma.

O art. 2º da MP dá nova re da ção ao § 2º do art. 1º
da Lei nº 10.470, de 2002, al te ran do a for ma de cál cu lo
da op ção pelo car go efe ti vo dos in te gran tes da car re i ra
de Ma gis té rio ocu pan tes de car go de di re ção (CD).

Em seu art. 3º, a MP em exa me au to ri za as
agên ci as re gu la do ras já ins ta la das a pror ro gar ex cep-
ci o nal men te, por até mais 12 me ses, os con tra tos
tem po rá ri os de tra ba lho em vi gor, des de que, com
isso, a vi gên cia dos con tra tos não ul tra pas se 30 de ju -
nho de 2004.

Por meio de seu art. 4º, a MP cria, no qua dro de
pes so al do INSS, 1.525 car gos de Ana lis ta Pre vi den-
ciá rio e 2.275 car gos de Téc ni co Pre vi den ciá rio, per-
ten cen tes à car re i ra pre vi den ciá ria, e 800 car gos de
Au di tor-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, per ten cen tes à
car re i ra de Au di to ria Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, para 
pro vi men to a par tir do pre sen te exer cí cio, dis pon do os 
arts. 5º a 7º so bre as atri bu i ções, in gres so no car go e
nor mas apli cá ve is à car re i ra pre vi den ciá ria.

Tam bém os arts. 8º a 10 pro mo vem a cri a ção de
car gos efe ti vos, a sa ber:

 – art. 8º: 35 car gos de Inspe tor e 59
de Ana lis ta, no âm bi to da Co mis são de Va -
lo res Mo bi liá ri os;

 – art. 9º: 1.600 car gos de Ana lis ta de
Infor ma ções e 300 de Au xi li ar de Infor ma-
ções, in te gran tes do qua dro de pes so al da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia, com pro-
vi men to gra du al a par tir de 2003, não mais
do que 10%, a cada ano, do to tal de car gos
cri a dos;

 – art. 10: no âm bi to do Mi nis té rio da
Edu ca ção, 415 car gos de Pro fes sor da Car re-
i ra de Ma gis té rio Su pe ri or, sen do 315 des ti na-
dos a for mar o qua dro do cen te da Uni ver si da-
de Fe de ral do Vale do São Fran cis co e 100
des ti na dos à Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
do To can tins, bem como 6.000 car gos de
Téc ni co Admi nis tra ti vo, para com por a for ça
de tra ba lho dos hos pi ta is vin cu la dos às ins ti-
tu i ções fe de ra is de en si no su pe ri or, nas es pe-
ci a li da des in di ca das no Ane xo I da MP.

O art. 11 de ter mi na a edi ção, pelo Po der Exe-
cu ti vo, de ato de ex tin ção de car gos efe ti vos va gos,
cujo mon tan te de re mu ne ra ção to ta li ze, no mí ni mo,
o equi va len te aos dos car gos cri a dos, fi can do ve da-
do pro vi men to de qual quer des tes, an tes de edi ta do
o re fe ri do ato de ex tin ção.

Os arts. 12, 13 e 14 da MP cri am os se guin tes
car gos em co mis são: para uti li za ção pelo De par ta-
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes, 11
de ní vel DAS-4, 40 de ní vel DAS-3, 15 de ní vel DAS-2
e 13 de ní vel DAS-1 (art. 12); no âm bi to do Mi nis té rio
da De fe sa, 1 CNE de Se cre tá rio-Exe cu ti vo, 14 de ní -
vel DAS-5, 14 de ní vel DAS-4 e 2 de ní vel DAS-3 (art.
13); no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, 2 car gos
de ní vel DAS-4, 2 de ní vel DAS-2 e 3 de ní vel DAS-l,
para uti li za ção nos ter mos da Lei nº 7.474, de 1986,
que dis põe so bre a se gu ran ça dos ex-pre si den tes da
Re pú bli ca.

De seu tur no, o art. 15 cria 90 Gra ti fi ca ções
Tem po rá ri as SIPAM – GTS, nos ní ve is e va lo res in di-
ca dos no Ane xo II da MP, a se rem con ce di das, sem
pre ju í zo da re mu ne ra ção in te gral do car go ou em pre-
go, aos ser vi do res re qui si ta dos ou de sig na dos pela
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca para exer cí cio
nos Cen tros Re gi o na is do Sis te ma de Pro te ção da
Ama zô nia (SIPAM). Ain da no âm bi to do SIPAM, o art.
16 da MP sub exa mi ne cria 15 gra ti fi ca ções de exer cí-
cio de car go de con fi an ça por mi li ta res.

O art. 17 fixa o per cen tu al de 7,5% para a con tri-
bu i ção para a pen são dos mi li ta res do Dis tri to Fe de-
ral, do an ti go Dis tri to Fe de ral, dos ex-Ter ri tó ri os do
Ama pá, Ro ra i ma e Ron dô nia, de vi da por mi li ta res da
ati va, da re ser va re mu ne ra da e re for ma dos.

É pre vis ta pelo art. 18 da MP a ma nu ten ção do
pa ga men to do Incen ti vo Fun ci o nal de que tra ta a Lei
nº 6.433, de 1977, aos in te gran tes da ca te go ria fun ci-
o nal de Sa ni ta ris ta.

Ade ma is, são ex clu í dos, pelo art. 19 da MP, os
in te gran tes da Car re i ra Pre vi den ciá ria, re gu la da pela
Lei nº 10.355, de 2001, da in ci dên cia da res tri ção
con ti da no § 1º do art. 58 da MP nº 2.229-43, quan to
ao exer cí cio de Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas.

O art. 20 da MP as se gu ra a con ta gem do pe río do
de afas ta men to de ser vi dor para ser vir em or ga nis mo
in ter na ci o nal de que o Bra sil par ti ci pe ou com o qual
co o pe re, para fins do in ters tí cio exi gi do para a in cor po-
ra ção de gra ti fi ca ções por de sem pe nho ou pro du ti vi-
da de aos pro ven tos de apo sen ta do ria ou pen são, con -
si de ran do-se como pon tu a ção des se pe río do a da pri -
me i ra ava li a ção pos te ri or ao re tor no do ser vi dor.

Tra tan do de ma té ria afe ta ao re gi me ju rí di co dos 
ocu pan tes de car gos, o art. 21 con di ci o na a vin cu la-
ção ao Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor Pú bli-
co de quem se li cen cie ou se afas te do car go efe ti vo
sem re mu ne ra ção, du ran te o pe río do de afas ta men to,
ao re co lhi men to men sal da con tri bu i ção pre vi den ciá-
ria como se em efe ti vo exer cí cio es ti ves se.
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O art. 22 da MP em dis cus são es ta be le ce que a
Gra ti fi ca ção por Ope ra ções Espe ci a is, de vi da aos in -
te gran tes das car re i ras de Po li ci al Fe de ral, Po li ci al
Ro do viá rio Fe de ral e De le ga dos de Po lí cia do Dis tri to
Fe de ral e de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral, nos ter -
mos da MP nº 2.184-23, cons ti tui base de cál cu lo
para as ou tras gra ti fi ca ções e in de ni za ções cons ti tu-
in tes de sua es tru tu ra re mu ne ra tó ria.

Fi nal men te, o art. 22 da MP pro mo ve a re vo ga-
ção (a ri gor a sus pen são da efi cá cia, até que o Par la-
men to de li be re so bre o ato) dos se guin tes dis po si ti-
vos le ga is: (i) alí nea c do in ci so VI do art. 2º da Lei nº
8.745, de 1993, que pre vê a hi pó te se de con tra ta ção
tem po rá ria de pes so al em ati vi da des de aná li se e re -
gis tro de mar cas e pa ten tes pelo INPI, que está com a 
efi cá cia sus pen sa em de cor rên cia da de ci são do STF
em sede de li mi nar na ADIN nº 2.380; (ii) arts. 5º, 6º,
9º, 25, 26 e § 2º do art. 11 da Lei nº 9.625, de 1998, os
qua is se re fe rem a pro ce di men tos re la ti vos à ava li a-
ção de de sem pe nho de ser vi do res, para fins de per -
cep ção da gra ti fi ca ção de de sem pe nho, à lo ta ção dos 
ocu pan tes do car go de Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú -
bli cas, e a es tru tu ra de ven ci men tos de di ver sas car -
re i ras do Po der Exe cu ti vo; (iii) art. 11 da Lei nº 10.355, 
de 2001, que de ter mi na a ex tin ção dos car gos da car -
re i ra pre vi den ciá ria, à me di da que va ga rem.

Con quan to cons ti tu í da, a Co mis são Mis ta in-
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da Pro vi só ria
não che gou a ins ta lar-se. Por con se qüên cia, es go ta-
do o pra zo re gi men tal, o Sr. Pre si den te do Con gres so
Na ci o nal en ca mi nhou-a a esta Casa, por in ter mé dio
do Ofí cio nº 66 (CN), de 28 de fe ve re i ro de 2003.

Não fo ram apre sen ta das emen das.
É o re la tó rio.

II – Voto

Cons ti tu ci o na li da de

O exa me da cons ti tu ci o na li da de do ato abran-
ge, por ób vio, a ve ri fi ca ção dos pres su pos tos de re -
le vân cia e ur gên cia. Como evi den ci a do no re la tó rio
pre ce den te, a pre sen te Me di da Pro vi só ria ver sa so-
bre di ver sas ma té ri as re la ti vas à po lí ti ca de pes so al
da União, en tre as qua is o es ta be le ci men to de nova
hi pó te se de con tra ta ção tem po rá ria, a cri a ção de
car gos efe ti vos, co mis si o na dos e gra ti fi ca ções, bem
as sim a pror ro ga ção de con tra tos de pes so al no âm -
bi to das agên ci as re gu la do ras, de for ma su prir ne-
ces si da des ad mi nis tra ti vas e evi tar a des con ti nu i da-
de de ser vi ços pú bli cos. Sob esse as pec to, afi gu-
ram-se aten di dos os pres su pos tos para a edi ção da
me di da, mor men te quan do se aten ta para a pre-

mên cia na re po si ção de pes so al em di ver sas áre as
do – Po der Exe cu ti vo, como por exem plo, no caso
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os, que se en con tram su ca-
te a dos e com enor me dé fi cit de fun ci o ná ri os. De
gra vi da de ain da ma i or po de ría mos ci tar o caso da
car re i ra pre vi den ciá ria. Con so an te in for ma a pró pria
Expo si ção de Mo ti vos da Me di da Pro vi só ria nº 86,
de 2002, o Po der Exe cu ti vo vi nha atri bu in do a
mão-de-obra ter ce i ri za da às ati vi da des que o Tri bu-
nal de Con tas da União, nas De ci sões nº 201/2002
– Ple ná rio e 1.248/2002 – Ple ná rio, con si de rou pró-
pri as da re fe ri da car re i ra, fi xan do pra zo para que
fos se re gu la ri za da a si tu a ção. Em face des se qua-
dro, não há como ne gar a ur gên cia e a re le vân cia do 
ato em apre ci a ção.

Impen de res sal tar que a Me di da Pro vi só ria nº
86, de 2002, re pe te em seus arts. 2º, 4º in fine, 12 a
19, e 22 nor mas cons tan tes das MP nº 51 e 52, am -
bas de 4 de ju lho de 2002, re je i ta das pela Câ ma ra
dos De pu ta dos na ses são de 12 de no vem bro de
2002. Sem em bar go, nada obs ta tal re pro du ção, uma
vez que o di ta me pro i bi ti vo ins cul pi do no art. 62, § 10,
da Cons ti tu i ção Fe de ral li mi ta-se à re e di ção, na mes -
ma ses são le gis la ti va, de me di da pro vi só ria re je i ta da
pelo Con gres so Na ci o nal. Des se modo, con si de ran do
que a edi ção das me di das re je i ta das se deu ju lho de
2002 e que a da MP em dis cus são se deu em
18-12-2002, é di zer, em ses são le gis la ti va ex tra or di-
ná ria, não hou ve in fra ção ao su pra ci ta do ar ti go da Lei 
Ma i or. A ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
não dis cre pa des se en ten di men to, como po de mos
ve ri fi car nos se guin tes jul ga dos: ADInMC nº 1.441 e
ADInMC nº 2.010.

Qu an to ao art. 11 da MP, cre mos tra tar-se de
dis po si ti vo in cons ti tu ci o nal, por as si nar pra zo para o
exer cí cio de prer ro ga ti va do Che fe do Po der Exe cu ti-
vo, algo que, na vi são da Su pre ma Cor te, aten ta con -
tra o prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res (cf. ADIn nº
546 e ADIn nº 2.393). De ve ras, nos ter mos do art. 84,
VI, b, com pe te ao Pre si den te da Re pú bli ca ex tin guir
car gos pú bli cos por meio de De cre to, quan do va gos.
O fato de tal co man do cons tar de ato nor ma ti vo pri -
má rio edi ta do pelo pró prio Che fe do Po der Exe cu ti vo
não des ca rac te ri za o ví cio, mes mo por que ao Con-
gres so Na ci o nal cabe dar a úl ti ma pa la vra quan to à
apro va ção da MP. Che ga mes mo a fe rir a ló gi ca a pre -
sen ça de re gra des se teor no cor po de me di da pro vi-
só ria. Ora, não se jus ti fi ca que o Pre si den te da Re pú-
bli ca faça cons tar de MP a re fe ri da re gra, para, uma
vez apro va da pelo Con gres so Na ci o nal, ver-se obri -
ga do a pra ti car ato que, in de pen den te men te da ma ni-
fes ta ção do Par la men to, já po de ria ter pra ti ca do, se o
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re pu tas se opor tu no. Pe las ra zões ex pen di das, não in -
clu í mos tal ar ti go no pro je to de lei de con ver são que a
se guir apre sen ta mos e cuja apro va ção re pu ta mos
ne ces sá ria, com vis tas a pro mo ver as al te ra ções de
mé ri to e re da ção su ge ri das in fra.

Em re su mo, te mos por cons ti tu ci o nal a Me di da
Pro vi só ria nº 86, de 2002, à ex ce ção do dis pos to em
seu art. 11.

Ade qua ção or ça men tá ria

Para fins do dis pos to no art. 169, § 1º, II, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o art. 77 da Lei nº 10.524/02
(LDO re la ti va ao exer cí cio de 2003) dis põe que a
con ces são de qua is quer van ta gens e a cri a ção de
car gos, em pre gos e fun ções de vem cons tar de ane-
xo es pe cí fi co da lei or ça men tá ria. E o que faz a Lei
nº 10.640/03 (Lei Orça men tá ria do exer cí cio de
2003), que, em seu Qu a dro VI, au to ri za gas tos do
Po der Exe cu ti vo no li mi te de R$772.700.000,00,
des ti na dos, en tre ou tras fi na li da des:

a) à ad mis são de pes so al de ní vel su -
pe ri or e in ter me diá rio, me di an te pro vi men to
de car gos ou em pre gos, nas se guin tes áre -
as: 2.900 em au di to ria e fis ca li za ção; 2.000
em di plo ma cia e ges tão; 1.000 na área ju rí-
di ca; 5.000 em de fe sa e se gu ran ça pú bli ca;
10.400 em in fra-es tru tu ra, cul tu ra, edu ca-
ção, meio-am bi en te e ciên cia e tec no lo gia;
4.200 em se gu ri da de so ci al; 2.200 em re gu-
la ção de mer ca do;

b) à cri a ção de car gos ou em pre gos
pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio,
sen do: até 98.000 car gos ou em pre gos pú-
bli cos; até 7.000 car gos em co mis são ou
fun ções co mis si o na das téc ni cas.

Qu an to ao aten di men to aos arts. 16 e 17 da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, a ex po si ção de mo -
ti vos da Me di da Pro vi só ria ora dis cu ti da es cla re ce
que:

“(..) as des pe sas re la ti vas a 2002 já vi -
nham sen do exe cu ta das até a re je i ção das
Me di das Pro vi só ri as que as ins ti tu í ram, com 
base em do ta ções pre vis tas na Lei Orça-
men tá ria Anu al de 2002, quer em fun ci o nal
es pe cí fi ca dos Mi nis té ri os dos Trans por tes,
da De fe sa e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão e da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, quer em pro gra mas e pro je tos
que fo ram can ce la dos e que per mi ti ram que 
fos se fe i ta a com pen sa ção.

15. O mes mo se apli ca à pror ro ga ção
dos con tra tos tem po rá ri os das Agên ci as Re -
gu la do ras, pois con si de ran do que não ha ve-
rá al te ra ção de quan ti ta ti vo fí si co nem de re -
mu ne ra ção, do pon to de vis ta or ça men tá rio,
os re cur sos ne ces sá ri os para ab sor ver os
gas tos de cor ren tes des sa pro pos ta fo ram
pro je ta dos para o exer cí cio de 2003 e fará
par te das pro pos tas or ça men tá ri as para os
exer cí ci os sub se qüen tes, na que les ca sos
em que tal pro vi dên cia seja per ti nen te.

16. Qu an to à cri a ção de car gos efe ti-
vos, isso por si só não gera des pe sas, que
so men te po dem vir a ser com pu ta das a par -
tir da au to ri za ção para que se jam pro vi dos,
o que está pre vis to para se efe ti var a par tir
do exer cí cio de 2003.(...)

17. Nos exer cí ci os de 2003 e sub se-
qüen tes, a des pe sa es ti ma da de R$114,34
mi lhões e R$156,21 mi lhões, res pec ti va-
men te, re pre sen ta um acrés ci mo nas des-
pe sas com pes so al em re la ção a 2002, o
que re du zi rá a mar gem lí qui da de ex pan são
para des pe sas de ca rá ter con ti nu a do da-
que les exer cí ci os, o que se mos tra com pa tí-
vel com o au men to de re ce i ta pre vis to, con -
for me de mons tra a sé rie his tó ri ca re la ti va à
am pli a ção da base de ar re ca da ção nos úl ti-
mos anos. Essas des pe sas es tão pre vis tas
no Pro je to de Lei Orça men tá ria Anu al de
2003, sen do ab sor vi das pela mar gem lí qui-
da de ex pan são para des pe sas de ca rá ter
con ti nu a do, cal cu la da e de mons tra da no
ane xo à Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as.”

Ante o ex pos to, en ten de mos não ha ver óbi ce
de na tu re za fi nan ce i ra ou or ça men tá ria à apro va ção
da MP nº 86, de 2002.

Téc ni ca le gis la ti va

No que diz res pe i to à téc ni ca le gis la ti va, con si-
de ra mos opor tu nas as se guin tes mo di fi ca ções, in-
cor po ra das ao pro je to de lei de con ver são que a se -
guir pro po mos: (i) in te gra ção do tex to do pa rá gra fo
úni co do art. 17 ao seu ca put, haja vis ta que não
sub sis tem mo ti vos para, tra tan do-se de ma té ria
idên ti ca, ser ela se pa ra da em pa rá gra fo, em ob ser-
vân cia ao dis pos to no art. 11, in ci so III, alí nea c, da
Lei Com ple men tar nº 95, de 1998; (ii) in cor po ra ção
do con te ú do do art. 21 ao tex to da Lei nº 8.112/90,
por cor res pon der, ine ga vel men te, a ma té ria de re gi-
me ju rí di co dos ser vi do res, sen do acon se lhá vel,
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por tan to, que cons te da lei que o dis ci pli na, em
aten di men to ao dis pos to no art. 7º, IV, da Lei Com-
ple men tar nº 95, de 1998.

Ade ma is, en ten de mos ser esta a opor tu ni da de
para cor ri gir a con fu sa re da ção do § 4º da Lei nº
8.745, de 1993, o qual re gu la os pra zos má xi mos de
con tra ta ção tem po rá ria de pes so al e os pra zos má xi-
mos para pror ro ga ção dos con tra tos. O tex to em vi -
gor, má xi me após as mu dan ças pro mo vi das pela Me -
di da Pro vi só ria nº 86, de 2002, é con tra di tó rio, como
se pode ve ri fi car nos in ci sos III e IV do alu di do ar ti go,
o pri me i ro de les es ta be le cen do pra zo má xi mo de 12
me ses para a con tra ta ção com base nas alí ne as c, d
e f do in ci so IV do art. 2º da Lei, e o se gun do es ta be le-
cen do, para as mes mas hi pó te ses, pra zo má xi mo de
4 anos. A nos so ver, os in ci sos do art. 4º de ve ri am fi -
xar os pra zos má xi mos dos con tra tos, ca ben do a pa -
rá gra fo do mes mo ar ti go pre ver a pos si bi li da de e os
pra zos má xi mos de pror ro ga ção. Incor po ra mos tais
cor re ções ao tex to do pro je to de lei de con ver são, in -
clu si ve com mo di fi ca ções de mé ri to, al te ran do al guns
dos pra zos, de sor te a ade quá-los à na tu re za –
deve-se sem pre lem brar – tem po rá ria da con tra ta ção.

Mé ri to

Se gun do en ten de mos, a Me di da Pro vi só ria em 
aná li se re cla ma al guns apri mo ra men tos de con te ú-
do, a se guir ex pos tos.

Ini ci al men te, con si de ra mos opor tu na a al te ra-
ção pro mo vi da na Lei nº 8.745, de 1993, pelo art. 1º
da MP, con sis ten te na cri a ção de nova hi pó te se de
con tra ta ção tem po rá ria de pes so al, mas não com a
re da ção que lhe foi dada, que pos si bi li ta a di la ta ção
das si tu a ções que ori gi nal men te mo ti va ram essa pre -
vi são nor ma ti va. De fato, na pró pria Expo si ção de Mo -
ti vos, o Po der Exe cu ti vo re co nhe ce que o novo caso
de con tra ta ção se pres ta rá ao “aten di men to, com a
ur gên cia ne ces sá ria, das dis po si ções pre vis tas em
Ter mo de Con ci li a ção, que en vol vem o Mi nis té rio Pú -
bli co do Tra ba lho e a Advo ca cia-Ge ral da União, re la-
ti vo às con tra ta ções de pes so al no âm bi to de acor dos
com or ga nis mos in ter na ci o na is”. O re fe ri do ter mo de
con ci li a ção foi ce le bra do en tre a União e o Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho e ho mo lo ga do ju di ci al men te, no
Pro ces so nº 15.001044/01, que tra mi tou na 15ª Vara
do Tra ba lho de Bra sí lia. Re fe re-se pre ci sa men te à si -
tu a ção dos con tra ta dos no âm bi to de pro je tos de co o-
pe ra ção com pra zo de ter mi na do, im ple men ta dos me -
di an te acor dos da União com or ga nis mos in ter na ci o-
na is. No mul ti ci ta do ter mo, fi xou-se o dia 31-7-2003
como a data a par tir da qual to das as con tra ta ções,
pelo Po der Pú bli co, de tra ba lha do res para exer cer

fun ções tem po rá ri as nos re fe ri dos pro je tos de ves sem
se dar nos ter mos da Lei nº 8.745, de 1993. Ocor re
que não ha via, até o ad ven to da MP nº 86, de 2002,
hi pó te se le gal de con tra ta ção nes ses ca sos. Em vir tu-
de dis so, faz-se ne ces sá rio man ter a alí nea h do in ci-
so VI do art. 2º da alu di da lei, mas com as mo di fi ca-
ções de re da ção que ora su ge ri mos.

Con vém no tar, ade ma is, que tais con tra ta ções
es tão li ga das a pro je tos con tem pla dos nos Pla nos
Plu ri a nu a is, cuja du ra ção se li mi ta a qua tro anos. Em
vir tu de dis so, não jus ti fi cam a cri a ção de car gos e a
no me a ção de ser vi do res efe ti vos, dada a tran si to ri e-
da de de tais ati vi da des. Tam bém por esse mo ti vo, não 
acre di ta mos ha ver ra zão para que a pror ro ga ção dos
con tra tos tem po rá ri os nes sa hi pó te se pos sa ex ce der
qua tro anos. Sen do as sim, o tex to da Me di da Pro vi só-
ria me re ce mu dan ça na par te em que per mi te a pror -
ro ga ção dos con tra tos por até cin co anos. Mais que
isso, ao lado das mo di fi ca ções com vis tas a tor nar
mais cla ra a dis ci pli na do pra zos na Lei nº 8.745, de
1993, es ta mos pro mo ven do di mi nu i ções des ses
mes mos pra zos, tan to de con tra ta ção quan to de pror -
ro ga ção, por con si de rá-los mu i to di la ta dos em al gu-
mas hi pó te ses. Não é de ma is lem brar que se deve dar
tra ta men to res tri ti vo às con tra ta ções tem po rá ri as de
pes so al pela Admi nis tra ção Pú bli ca, por cons ti tu í rem
ex ce ção à re gra do con cur so pú bli co, cum prin do ao
le gis la dor ser par ci mo ni o so no es ta be le ci men to de
ca sos e de seus pra zos.

Ou tros sim, en ten de mos que a atri bu i ção de
“ana li sar o re gis tro de ope ra ções e ro ti nas con tá be is”,
pre vis ta para o car go de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
cons tan te da alí nea a do in ci so I do art. 5º da Me di da
Pro vi só ria, con fli ta com a pri va ti va do car go de Au di-
tor-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al de “exa mi nar a con ta-
bi li da de das em pre sas e dos con tri bu in tes em ge ral”,
in ser ta na alí nea c do in ci so I do art. 8º da Lei nº
10.593, de 2002. Por essa ra zão, com vis tas a evi tar
so bre po si ção de fun ções e ques ti o na men tos fu tu ros
quan to à na tu re za dos ci ta dos car gos, so mos por que
se ex clua, no pro je to de lei de con ver são, essa atri bu i-
ção do car go de Ana lis ta Pre vi den ciá rio.

De res to, é a nos so ver por de ma is in fle xí vel a
re da ção do art. 15 da MP, ao con di ci o nar o pa ga men-
to da Gra ti fi ca ção Tem po rá ria ao exer cí cio nos Cen -
tros Re gi o na is do SIPAM. Com efe i to, o pa ga men to
da re fe ri da gra ti fi ca ção deve es tar vin cu la do à ati vi da-
de de sem pe nha da no âm bi to do Sis te ma de Pro te ção
da Ama zô nia e não ao lo cal de exer cí cio. Em vir tu de
dis so, pro ce de mos, no pro je to de lei de con ver são, à
su pres são des sa exi gên cia, re a li zan do os ajus tes de
re da ção dis so de cor ren tes.
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Fi nal men te, en ten de mos opor tu na a in clu são
de dis po si ti vo des ti na do a so lu ci o nar a pre cá ria si tu a-
ção dos con tra ta dos tem po ra ri a men te pela Fu na sa
para o com ba te a sur tos en dê mi cos, ati vi da de que
de sem pe nha ram por vá ri os anos, e ago ra re i vin di cam
seus jus tos di re i tos jun to ao Po der Ju di ciá rio. Assim,
es ta mos pro pon do, no art. 23 do pro je to de lei de con -
ver são, a pos si bi li da de de re in te gra ção des ses tra ba-
lha do res, nas con di ções ali men ci o na das, bem como
o pa ga men to das im por tân ci as que lhes são de vi das.

Em face do ex pos to, res sal tan do que foi aten di-
da a exi gên cia do art. 2º, § 1º, da Re so lu ção – CN nº
1, de 2002, ou seja, o en vio do tex to da MP, bem as -
sim da res pec ti va Men sa gem e da mo ti va ção do ato,
ao Con gres so Na ci o nal, no mes mo dia de sua pu bli-
ca ção,  so mos pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria
nº 86, de 2002, na for ma do se guin te:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº  , DE 2003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 86, DE 2002

Art. 1º A Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de
1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 2º . .................................................

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

VI – . ......................................................

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

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

..............................................................
h) téc ni cas es pe ci a li za das, no âm bi to

de pro je tos de co o pe ra ção com pra zo de ter-
mi na do, im ple men ta dos me di an te acor dos
in ter na ci o na is, des de que haja, em seu de-
sem pe nho, su bor di na ção do con tra ta do ao
ór gão ou en ti da de pú bli ca.

§ 3º As con tra ta ções a que se re fe re a
alí nea h do in ci so VI se rão fe i tas ex clu si va-
men te por pro je to, ve da do o apro ve i ta men to
dos con tra ta dos em qual quer área da ad mi-
nis tra ção pú bli ca. (NR)”

“Art 3º ....................................................

..............................................................
§ 3º As con tra ta ções de pes so al no

caso do in ci so VI, alí nea h, do art. 2º se rão
fe i tas me di an te pro ces so se le ti vo sim pli fi ca-
do, ob ser va dos os cri té ri os e con di ções es -
ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo. (NR)”

“Art 4º As con tra ta ções se rão fe i tas
por tem po de ter mi na do, ob ser va dos os se-
guin tes pra zos má xi mos:

I – seis me ses, nos ca sos dos in ci sos I 
e II do art. 2º;

II – um ano, nos ca sos dos in ci sos III,
IV e VI, alí ne as d e f do art. 2º; 

III – dois anos, nos ca sos do in ci so VI,
alí ne as b e c, do art. 2º;

IV – três anos, nos ca sos do in ci so VI,
alí nea h, do art. 2º;

V – qua tro anos, nos ca sos dos in ci sos
V e VI, alí ne as a e g, do art. 2º;

Pa rá gra fo úni co. É ad mi ti da a pror ro ga-
ção dos con tra tos:

I – nos ca sos dos in ci sos III, IV e VI,
alí ne as b, d e f, do art. 2º, des de que o pra -
zo to tal não ex ce da dois anos;

II – no caso do in ci so VI, alí nea e, do
art. 2º, des de que o pra zo to tal não ex ce da
três anos;

III – nos ca sos dos in ci sos V e VI, alí -
ne as a e h, do art. 2º, des de que o pra zo to -
tal não ex ce da qua tro anos;

IV – no caso do in ci so VI, alí nea g, do
art. 2º, des de que o pra zo to tal não ex ce da
cin co anos. (NR)”

“Art. 5º-A Os ór gãos e en ti da des con-
tra tan tes en ca mi nha rão à Se cre ta ria de Re -
cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, para con tro le
do dis pos to nes ta Lei, sín te se dos con tra tos
efe ti va dos. (NR)”

“Art. 7º . .................................................

..............................................................
§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, não

se con si de ram as van ta gens de na tu re za in -
di vi du al dos ser vi do res ocu pan tes de car gos
to ma dos como pa ra dig ma.

§ 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo fi xar
as ta be las de re mu ne ra ção para as hi pó te-
ses de con tra ta ções pre vis tas na alí nea h
do in ci so VI do art. 2º (NR)”

“Art. 12. .................................................

..............................................................
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III – pela ex tin ção ou con clu são do
pro je to, de fi ni dos pelo con tra tan te, nos ca-
sos da alí nea h do in ci so VI do art. 2º

§ 1º A ex tin ção do con tra to, nos ca sos
dos in ci sos II e III, será co mu ni ca da com a
an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias.

.....................................................(NR)”

Art. 2º A Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de
2002, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 1º ..................................................

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

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té-
rio, in te gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca-
ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos, a
que se re fe re a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De di ca-
ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di-
re ção – CD ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG,
nas Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, sen-
do-lhe fa cul ta do op tar, quan do ocu pan te de
CD, nos ter mos da alí nea c do in ci so III do § 
1º do art. 1º des ta Lei.

.....................................................(NR)”
Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de

1990, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art.183. ................................................
§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go em

co mis são que não seja, si mul ta ne a men te,
ocu pan te de car go ou em pre go efe ti vo na
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal, não terá di re i to aos be ne fí ci os
do PIa no de Se gu ri da de So ci al, com ex ce-
ção da as sis tên cia à sa ú de.

§ 2º O ser vi dor afas ta do ou li cen ci a do
do car go efe ti vo, sem di re i to à re mu ne ra ção,
in clu si ve para ser vir em or ga nis mo ofi ci al in -
ter na ci o nal do qual o Bra sil seja mem bro
efe ti vo ou com o qual co o pe re, ain da que
con tri bua para re gi me de pre vi dên cia so ci al
no ex te ri or, terá sus pen so o seu vín cu lo
com o re gi me do Pla no de Se gu ri da de So ci-
al do Ser vi dor Pú bli co en quan to du rar o
afas ta men to ou a li cen ça, não lhes as sis tin-
do, nes te pe río do, os be ne fí ci os do men ci o-
na do re gi me de pre vi dên cia.

§ 3º Será as se gu ra da ao ser vi dor li-
cen ci a do ou afas ta do sem re mu ne ra ção a
ma nu ten ção da vin cu la ção ao re gi me do
Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor Pú -
bli co, me di an te o re co lhi men to men sal da
res pec ti va con tri bu i ção, no mes mo per cen-
tu al de vi do pe los ser vi do res em ati vi da de,
in ci den te so bre a re mu ne ra ção to tal do car -
go a que faz jus no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, com pu tan do-se, para esse efe i to, in-
clu si ve, as van ta gens pes so a is.

§ 4º re co lhi men to de que tra ta o § 3º
deve ser efe tu a do até o se gun do dia útil
após a data do pa ga men to das re mu ne ra-
ções dos ser vi do res pú bli cos, apli can do-se
os pro ce di men tos de co bran ça e exe cu ção
dos tri bu tos fe de ra is quan do não re co lhi das
na data de ven ci men to. (NR)”

Art. 4º As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da a dis-
po ni bi li da de or ça men tá ria, pror ro gar os con tra tos de 
tra ba lho tem po rá ri os em vi gor, a par tir do ven ci men-
to de cada con tra to, por tem po de ter mi na do e ob-
ser va do o pra zo má xi mo de doze me ses, des de que 
a sua du ra ção, in clu í da a pror ro ga ção, não ul tra pas-
se 30 de ju nho de 2004.

Art. 5º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, na Car re i-
ra Pre vi den ciá ria de que tra ta a Lei nº 10.355, de 26
de de zem bro de 2001, três mil e oi to cen tos car gos
efe ti vos, sen do um mil qui nhen tos e vin te e cin co de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio, de ní vel su pe ri or, e dois mil e
du zen tos e se ten ta e cin co de Téc ni co Pre vi den ciá rio,
de ní vel in ter me diá rio, e na Car re i ra Au di to ria-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al, de que tra ta a Lei nº 10.593, de 
6 de de zem bro de 2002, oi to cen tos car gos efe ti vos de 
Au di tor-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, para pro vi men to
a par tir do exer cí cio de 2003.

Art. 6º Os car gos de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
Téc ni co Pre vi den ciá rio, cri a dos na for ma des ta Me di-
da Pro vi só ria, têm as se guin tes atri bu i ções:

I – Ana lis ta Pre vi den ciá rio:

a) ins tru ir e ana li sar pro ces sos e cál cu los pre vi-
den ciá ri os, de ma nu ten ção e de re vi são de di re i tos ao 
re ce bi men to de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os;

b) pro ce der a ori en ta ção pre vi den ciá ria e aten -
di men to aos usuá ri os;

c) re a li zar es tu dos téc ni cos e es ta tís ti cos; e
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d) exe cu tar, em ca rá ter ge ral, as de ma is ati vi da-
des ine ren tes às com pe tên ci as do INSS;

Il – Téc ni co Pre vi den ciá rio: su por te e apo io téc -
ni co es pe ci a li za do às ati vi da des de com pe tên cia do
INSS.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá dis por
de for ma com ple men tar so bre as atri bu i ções de cor ren tes
das ati vi da des a que se re fe rem os in ci sos I e II.

Art. 7º O in gres so nos car gos de Ana lis ta Pre vi-
den ciá rio e Téc ni co Pre vi den ciá rio dar-se-á sem pre
no pri me i ro pa drão da clas se ini ci al do car go, me di an-
te ha bi li ta ção em con cur so pú bli co es pe cí fi co de pro -
vas ou de pro vas e tí tu los.

§ 1º Os con cur sos po de rão ser re a li za dos por
área de es pe ci a li za ção, con for me dis pu ser o edi tal de 
aber tu ra do cer ta me.

§ 2º São re qui si tos de es co la ri da de para in gres-
so nos car gos efe ti vos re fe ri dos no ca put:

I – cur so su pe ri or com ple to, para o car go de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio; e

II – cur so de en si no mé dio con clu í do ou cur so
téc ni co equi va len te, para o car go de Téc ni co Pre vi-
den ciá rio.

Art. 8º Apli cam-se aos car gos a que se re fe re o
art. 6º des ta Lei os arts. 2º, 3º, 4º 5º 6º, 7º, 8º, 9º e 10
da Lei nº 10.355, de 2001.

Art. 9º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, de que tra ta
o Voto do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN nº
401, de 28 de ja ne i ro de 1987, trin ta e cin co car gos de 
Inspe tor e cin qüen ta e nove de Ana lis ta da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, de ní vel su pe ri or.

Art. 10. Fi cam cri a dos um mil e se is cen tos car -
gos efe ti vos de Ana lis ta de Infor ma ções, de ní vel su -
pe ri or, e tre zen tos car gos efe ti vos de Au xi li ar de Infor-
ma ções, de ní vel in ter me diá rio, no Qu a dro de Pes so-
al da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, para
pro vi men to gra du al, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003,
em per cen tu al que não ul tra pas se, anu al men te, dez
por cen to do to tal de car gos cri a dos.

Art. 11. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Mi nis té rio
da Edu ca ção:

I – qua tro cen tos e quin ze car gos efe ti vos de
Pro fes sor da Car re i ra de Ma gis té rio Su pe ri or, des ti-
na dos à re dis tri bu i ção para a Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do Vale do São Fran cis co e para a Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, na pro por ção de
tre zen tos e quin ze para a pri me i ra e cem para a se -
gun da; e

II – seis mil car gos de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
con for me dis cri mi na do no Ane xo I, des ti na dos à re-
dis tri bu i ção para as ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or, para com po si ção da for ça de tra ba lho dos hos -
pi ta is de en si no a es sas vin cu la dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se aos car gos a que
se re fe re o ca put as dis po si ções do Pla no Úni co de
Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos,
de que tra ta a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
bem as sim o re gi me ju rí di co ins ti tu í do pela Lei n°
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

Art. 12. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, para uti li za ção na es tru tu ra ção do De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por-
tes – DM1, oi ten ta car gos em co mis são do Gru po-Di-
re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim
dis tri bu í dos: onze DAS -4, qua ren ta e um DAS -3,
quin ze DAS -2, e tre ze DAS – 1.

Art. 13. Fi cam cri a dos no âm bi to do Mi nis té rio
da De fe sa:

I – um car go de Na tu re za Espe ci al de Se cre tá-
rio-Exe cu ti vo; e

II – trin ta car gos em co mis são do Gru po – Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim dis -
tri bu í dos:

a) dois DAS – 3 e dez DAS – 4, para o De par ta-
men to de Avi a ção Ci vil – DAC, do Co man do da Ae ro-
náu ti ca; e

b) qua tor ze DAS – 5 e qua tro DAS – 4, para o
Insti tu to de Fo men to e Co or de na ção Indus tri al – IFI,
do Co man do da Ae ro náu ti ca.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos de que tra tam as alí -
ne as a e b do in ci so II des te ar ti go se rão au to ma ti ca-
men te ex tin tos quan do da ins ta la ção da Agên cia Na -
ci o nal de Avi a ção Ci vil, de que tra ta o art. 21 da Lei
Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 14. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, sete car gos em co mis são do Gru-
po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS,
sen do dois DAS – 4, dois DAS – 2 e três DAS – 1, para 
uti li za ção na for ma do dis pos to na Lei nº 7.474, de 8
de maio de 1986.

Art. 15. Fi cam cri a das Gra ti fi ca ções Tem po rá ri-
as nos va lo res e quan ti ta ti vos cons tan tes do Ane xo II
des ta lei, de no mi na das Gra ti fi ca ção Tem po rá ria
SIPAM – GTS, de vi da a ser vi do res re qui si ta dos ou
de sig na dos pela Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca para de sem pe nho de ati vi da des no âm bi to do
Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM, sem pre -
ju í zo da re mu ne ra ção in te gral re la ti va ao seu car go
ou em pre go.

§ 1º As gra ti fi ca ções de que tra ta o ca put não
se rão pa gas cu mu la ti va men te com in de ni za ções re -
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la ti vas à lo ca li da de, aju da de cus to, res sal va do nes te
caso o dis pos to no § 3º des te ar ti go, au xí lio-mo ra dia,
car gos co mis si o na dos ou fun ção de con fi an ça, e não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria ou
pen são e nem ser vi rão de base de cál cu lo para qual -
quer van ta gem.

§ 2º O ser vi dor de que tra ta o ca put so men te
fará jus a aju da de cus to no caso de re qui si ção e re ce-
be rá diá ri as ape nas quan do se des lo car para fora da
lo ca li da de onde de ve rá ter exer cí cio.

§ 3º O ocu pan te de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça re qui si ta do ou de sig na do na for ma do ca-
put de ve rá op tar pela GTS ou pela re mu ne ra ção do car -
go em co mis são ou fun ção de con fi an ça que ocu pa.

Art. 16. Fi cam cri a das, no âm bi to da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, quin ze Gra ti fi ca ções de
Exer cí cio de Car go de Con fi an ça de vi da a mi li ta res,
sen do três do Gru po B, três do Gru po C, seis do Gru -
po D e três do Gru po E, para uti li za ção nas ati vi da des
do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM.

Art. 17. A con tri bu i ção para a pen são mi li tar
dos mi li ta res do Dis tri to Fe de ral, do an ti go Dis tri to
Fe de ral e dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is de Ron dô nia,
Ama pá e Ro ra i ma, re la ti va aos mi li ta res da ati va,
aos da re ser va re mu ne ra da e aos re for ma dos,
será de sete vír gu la cin co por cen to dos pro ven tos
ou das par ce las da re mu ne ra ção in cor po rá ve is
aos pro ven tos.

Art. 18. O Incen ti vo Fun ci o nal de que tra tam a
Lei nº 6.433, de 15 de ju lho de 1977, e o De cre to-Lei
nº 2.195, de 26 de de zem bro de 1984, con ti nu a rá
sen do de vi do aos in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o nal
de Sa ni ta ris ta, pelo de sem pe nho obri ga tó rio das ati -
vi da des com in te gral e ex clu si va de di ca ção.

Art. 19. A res tri ção de que tra ta o § 1º do art. 58
da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro
de 2001, fe i ta aos ocu pan tes de car gos efe ti vos es tru-
tu ra dos em car re i ras não se apli ca aos ser vi do res
abran gi dos pela Lei nº 10.355, de 2001.

Art. 20. O pe río do de afas ta men to do ser vi dor
para ser vir em or ga nis mo in ter na ci o nal, de que o Bra -
sil par ti ci pe ou com o qual co o pe re, man ti do o vín cu lo
com o re gi me pró prio, será con si de ra do para fins do
in ters tí cio exi gi do para in cor po ra ção aos pro ven tos
de apo sen ta do ria ou pen são de van ta gem de cor ren te
de gra ti fi ca ções por de sem pe nho ou pro du ti vi da de,
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, con si de-
ran do-se como pon tu a ção do pe río do de afas ta men to
a que vier a ser ob ti da pelo ser vi dor no pri me i ro pro -
ces so de ava li a ção con clu í do após seu re tor no ao
exer cí cio do car go efe ti vo.

Art. 21. Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is – GOE, de que tra tam os arts. 1º, 2º e
3º da Me di da Pro vi só ria nº 2.184-23, de 24 de agos to
de 2001, cons ti tu em base de cál cu lo para as gra ti fi ca-
ções e in de ni za ção que com põem a es tru tu ra re mu-
ne ra tó ria dos in te gran tes das car re i ras a que se re fe-
rem os men ci o na dos ar ti gos.

Art. 22. Po de rão ser pror ro ga dos, por mais um
ano além do pra zo to tal es ta be le ci do no in ci so IV do
pa rá gra fo úni co do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, até 
oi ten ta por cen to dos con tra tos vi gen tes em 18 de de -
zem bro de 2002, ce le bra dos com base na alí nea g do
in ci so VI do art. 2º da mes ma lei.

Art. 23. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –
FUNASA po de rá, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da
a dis po ni bi li da de or ça men tá ria, re in te grar os subs ti tu-
í dos no pro ces so co le ti vo nº 99.0017374-0, im pe tra do
pela res pec ti va en ti da de sin di cal pe ran te a 2ª Vara
Fe de ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a con tar da data
pre vis ta no in ci so II do art. 2º da Lei nº 9.849, de 26 de
ou tu bro de 1999, fi can do li mi ta da a vi gên cia dos res -
pec ti vos con tra tos ao pra zo má xi mo de dois anos
con ta dos do efe ti vo re tor no ao ser vi ço.

§ 1º Ca be rá à Fu na sa a aná li se in di vi du al de
cada con tra to di an te da le gis la ção fe de ral, para fins
de re in te gra ção e pa ga men to dos atra sa dos, des de
que fir ma do ter mo de tran sa ção por meio do qual o in -
te res sa do re nun cie aos di re i tos pos tu la dos no pro-
ces so ju di ci al men ci o na do no ca put, bem como a
qual quer ação ju di ci al ten den te ao re co nhe ci men to
de di re i to de or dem mo ral ou pa tri mo ni al de cor ren te
dos fa tos nar ra dos no mes mo pro ces so.

§ 2º O pa ga men to dos atra sa dos dar-se-á em vin te
e qua tro par ce las men sa is, a par tir de ja ne i ro de 2004.

§ 3º No caso de pos se em car go ou em pre go pú -
bli co ina cu mu lá vel, apo sen ta do ria ou mor te de pes-
soa abran gi da no pro ces so ju di ci al, no pe río do trans -
cor ri do en tre a data pre vis ta no in ci so II do art. 2º da
Lei nº 9.849, de 1999, e a data de pu bli ca ção des ta
lei, o pa ga men to das par ce las em atra so li mi tar-se-á
à data da que les even tos, sem pre ju í zo das de ma is re -
per cus sões le ga is do pa ga men to.

§ 4º As tran sa ções pre vis tas no § 1º não in ter fe-
ri rão no pros se gui men to do pro ces so ju di ci al, re la ti-
va men te aos que não fir ma rem o ter mo de tran sa ção
nele re fe ri do.

Art. 24. Esta Lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Art. 25. Fi cam re vo ga dos a alí nea c do in ci so VI
do art. 2º da lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993,
os arts. 5º, 6º, 25, 26 e o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.625,
de 7 de abril de 1998, e o art. 11 da Lei nº 10.355, de
26 de de zem bro de 2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a con tra ta ção por tem -
po de ter mi na do para aten der à ne ces si-
da de tem po rá ria de ex cep ci o nal in te res-
se pú bli co, nos ter mos do in ci so IX do
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º Con si de ra-se ne ces si da de tem po rá ria
de ex cep ci o nal in te res se pú bli co:

I – as sis tên cia a si tu a ções de ca la mi da de pú bli ca;
II – com ba te a sur tos en dê mi cos;
III – re a li za ção de re cen se a men tos;
IV – ad mis são de pro fes sor subs ti tu to e pro fes-

sor vi si tan te;
V – ad mis são de pro fes sor e pes qui sa dor vi si-

tan te es tran ge i ro;
VI – ati vi da des es pe ci a is nas or ga ni za ções das

For ças Arma das para aten der a área in dus tri al ou a en -
car gos tem po rá ri os de obras e ser vi ços de en ge nha ria.
....................................................................................

Art. 3º O re cru ta men to do pes so al a ser con tra-
ta do, nos ter mos des ta lei, será fe i to me di an te pro-
ces so se le ti vo sim pli fi ca do su je i to a am pla di vul ga-
ção, in clu si ve por meio do Diá rio Ofi ci al da União,
pres cin din do de con cur so pú bli co.
....................................................................................

Art. 4º As con tra ta ções se rão fe i tas por tem po
de ter mi na do e im pror ro gá vel, ob ser va dos os se guin-
tes pra zos má xi mos:
....................................................................................

IV – até qua tro anos, nos ca sos dos in ci sos V e
VI do art. 2º.
....................................................................................

Art. 5º As con tra ta ções so men te po de rão ser fe i-
tas com ob ser vân cia da do ta ção or ça men tá ria es pe-
cí fi ca e me di an te pré via au to ri za ção do Mi nis tro de
Esta do ou do Se cre tá rio da Pre si dên cia da Re pú bli ca
sob cuja su per vi são se en con trar o ór gão ou en ti da de
con tra tan te.
....................................................................................

Art. 7º A re mu ne ra ção do pes so al con tra ta do
nos ter mos des ta lei será fi xa da:
....................................................................................

Art. 12. O con tra to fir ma do de acor do com esta
lei ex tin guir-se-á, sem di re i to a in de ni za ções:
....................................................................................

LEI Nº 10.470, DE 25 DE JUNHO DE 2002

Dis põe so bre a re mu ne ra ção dos
Car gos em Co mis são de Na tu re za Espe-
ci al – NES e do Gru po-Di re ção e Asses-
so ra men to Su pe ri o res – DAS, dos Car gos
de Di re ção – CD e das Fun ções Gra ti fi ca-
das – FG, das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no, e dá ou tras pro vi dên ci as

Art. 1º As re mu ne ra ções dos Car gos em Co mis-
são de Na tu re za Espe ci al – NES e do Gru po-Di re ção
e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, e dos Car gos
de Di re ção – CD, das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no,
cons ti tu í das de par ce la úni ca, pas sam a ser as cons -
tan tes do Ane xo a esta lei.
....................................................................................

§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té rio, in te-
gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção
de Car gos e Empre gos, a que se re fe re a Lei nº 7.596, 
de 10 de abril de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De -
di ca ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re ção – 
CD, ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas Insti tu i ções Fe -
de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa cul ta do op tar nos ter -
mos da alí nea b do in ci so III do § 1º do art. 1º des ta lei.
....................................................................................

LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da
Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal,
que pas sa a de no mi nar-se Car re i ra Au di-
to ria da Re ce i ta Fe de ral – ARF, e so bre a
or ga ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra Au di-
to ria-Fis cal do Tra ba lho, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

LEI Nº 10.355, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a es tru tu ra ção da Car-
re i ra Pre vi den ciá ria no âm bi to do Insti tu-
to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º O de sen vol vi men to do ser vi dor na Car -
re i ra Pre vi den ciá ria ocor re rá me di an te pro gres são
fun ci o nal e pro mo ção.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, pro gres são fun ci o-
nal é a pas sa gem do ser vi dor para o pa drão de ven ci-
men to ime di a ta men te su pe ri or den tro de uma mes ma
clas se, e pro mo ção, a pas sa gem do ser vi dor do úl ti-

Abril de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  4 06045ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



mo pa drão de uma clas se para o pri me i ro da clas se
ime di a ta men te su pe ri or.

§ 2º A pro gres são fun ci o nal e a pro mo ção ob ser-
va rão os re qui si tos e as con di ções a se rem fi xa dos em
re gu la men to, de ven do le var em con si de ra ção os re sul-
ta dos da ava li a ção de de sem pe nho do ser vi dor.

Art. 3º O ven ci men to bá si co da Car re i ra Pre vi-
den ciá ria é o cons tan te do Ane xo II.

Pa rá gra fo úni co. Fica man ti da para os in te gran-
tes da Car re i ra Pre vi den ciá ria a jor na da se ma nal de
tra ba lho dos car gos ori gi ná ri os, con for me es ta be le ci-
da na le gis la ção vi gen te em 31 de ou tu bro de 2001.

Art. 4º Fica ins ti tu í da a Gra ti fi ca ção de De sem-
pe nho de Ati vi da de Pre vi den ciá ria – GDAP, de vi da
aos in te gran tes da Car re i ra Pre vi den ciá ria, a par tir de
12 de fe ve re i ro de 2002.

Art. 5º A GDAP terá como li mi tes:
I – má xi mo, 100 (cem) pon tos por ser vi dor; e
II – mí ni mo, 30 (trin ta) pon tos por ser vi dor, cor -

res pon den do cada pon to ao va lor es ta be le ci do no
Ane xo III.

§ 1º O li mi te glo bal de pon tu a ção men sal por ní -
vel de que dis põe o INSS para ser atri bu í do aos ser vi-
do res cor res pon de rá a 80 (oi ten ta) ve zes o nú me ro
de ser vi do res ati vos por ní vel, que faz jus à GDAP, em
exer cí cio na en ti da de.

§ 2º A dis tri bu i ção dos pon tos e a pon tu a ção
atri bu í da a cada ser vi dor ob ser va rão o de sem pe nho
ins ti tu ci o nal e co le ti vo dos ser vi do res.

§ 3º A ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
visa a afe rir o de sem pe nho no al can ce dos ob je ti vos
or ga ni za ci o na is, po den do con si de rar pro je tos e ati vi-
da des pri o ri tá ri as e con di ções es pe ci a is de tra ba lho,
além de ou tras ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do INSS.

§ 4º A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo visa a
afe rir o de sem pe nho do con jun to de ser vi do res de
uma uni da de, no exer cí cio das atri bu i ções do car go
ou fun ção, com foco na con tri bu i ção do gru po para o
al can ce dos ob je ti vos or ga ni za ci o na is.

§ 5º As ava li a ções de de sem pe nho, re fe ri das
nos §§ 3º e 4º des te ar ti go, se rão uti li za das, ex clu si-
va men te, para fins de pro gres são e pro mo ção na Car -
re i ra Pre vi den ciá ria e de pa ga men to da GDAP.

Art. 6º Ato do Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre os
cri té ri os ge ra is a se rem ob ser va dos para a re a li za ção
das ava li a ções de de sem pe nho ins ti tu ci o nal e co le ti-
vo, e de atri bu i ção da GDAP, in clu si ve na hi pó te se de
ocu pa ção de car gos e fun ções co mis si o na das.

Pa rá gra fo úni co. Os cri té ri os e pro ce di men tos
es pe cí fi cos de ava li a ção de de sem pe nho ins ti tu ci o nal
e co le ti vo e de atri bu i ção da GDAP se rão es ta be le ci-
dos em ato do ti tu lar do INSS, ob ser va da a le gis la ção
vi gen te.

Art. 7º A GDAP será paga em con jun to, de for ma
não cu mu la ti va, com a Gra ti fi ca ção de Ati vi da de de
que tra ta a Lei De le ga da nº 13, de 27 de agos to de
1992, e não ser vi rá de base de cál cu lo para qua is quer
ou tros be ne fí ci os ou van ta gens.

Art. 8º A GDAP in te gra rá os pro ven tos da apo -
sen ta do ria e as pen sões, de acor do com:

I – a mé dia dos va lo res re ce bi dos nos úl ti mos 60 
(ses sen ta) me ses; ou

II – o va lor cor res pon den te a 30 (trin ta) pon tos,
quan do per ce bi da por pe río do in fe ri or a 60 (ses sen ta)
me ses.

Pa rá gra fo úni co. Às apo sen ta do ri as e às pen-
sões exis ten tes quan do da vi gên cia des ta lei apli-
ca-se o dis pos to no in ci so II des te ar ti go.

Art. 9º Até 31 de mar ço de 2002 e até que seja
edi ta do o ato re fe ri do no art. 6º, a GDAP será paga
aos ser vi do res ocu pan tes de car gos efe ti vos ou car -
gos e fun ções co mis si o na das e de con fi an ça, que a
ela fa zem jus, nos va lo res cor res pon den tes a 60 (ses -
sen ta) pon tos por ser vi dor.

Art. 10. A ava li a ção de de sem pe nho co le ti vo
que re sul te em pon tu a ção in fe ri or a 50 (cin qüen ta)
pon tos em duas ava li a ções con se cu ti vas tor na obri -
ga tó ria a im ple men ta ção de pro ces so de ca pa ci ta ção
para os ser vi do res, de res pon sa bi li da de da uni da de
de exer cí cio.

Art. 11. Os car gos in te gran tes da Car re i ra Pre vi-
den ciá ria se rão ex tin tos quan do va gos.
....................................................................................

LEI Nº 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 200, de 25 de fe ve re i ro de 1967, mo di fi-
ca do pelo De cre to-Lei nº 900, de 29 de
se tem bro de 1969, e pelo De cre to-Lei nº
2.299, de 21 de no vem bro de 1986, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

LEI COMPLEMENTAR
Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999

Dis põe so bre as nor mas ge ra is para 
a or ga ni za ção, o pre pa ro e o em pre go
das For ças Arma das.

....................................................................................
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Art. 21. Lei cri a rá a Agên cia Na ci o nal de Avi a ção
Ci vil, vin cu la da ao Mi nis té rio da De fe sa, ór gão re gu la-
dor e fis ca li za dor da Avi a ção Ci vil e da in fra-es tru tu ra
ae ro náu ti ca e ae ro por tuá ria, es ta be le cen do, en tre
ou tras ma té ri as ins ti tu ci o na is, qua is, den tre as ati vi-
da des e pro ce di men tos re fe ri dos nos in ci sos I e IV do
art. 18, se rão de sua res pon sa bi li da de.
....................................................................................

LEI Nº 7.474, DE 8 DE MAIO DE 1986

Dis põe so bre me di das de se gu ran ça
aos ex-Pre si den tes da Re pú bli ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 6.433, DE 15 DE JULHO DE 1977

Fixa os va lo res de re tri bu i ção do
Gru po-Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO-LEI
Nº 2.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984

Dis põe so bre a con ces são do in cen-
ti vo fun ci o nal a que alu de o item II do ar -
ti go 2º da Lei nº 6.433, de 15 de ju lho de
1977, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 2.229-43, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra-
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm -
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di -
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 58. Fi cam cri a das no Mi nis té rio do Pla ne ja-

men to, Orça men to e Ges tão, para uso no âm bi to do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, oito mil se te cen tas e três
Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas – FCT, cu jos ní ve-
is e va lo res são os cons tan tes do Ane xo XIII.

§ 1º As Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas des ti-
nam-se ex clu si va men te a ocu pan tes de car gos efe ti-
vos, cons tan tes do Ane xo V da Lei nº 9.367, de 16 de
de zem bro de 1996, que não te nham sido es tru tu ra-
dos em car re i ras ou abran gi dos pelo art. 1º des ta Me -
di da Pro vi só ria.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 2.184-23, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca ção
por ser vi do res das car re i ras Po li ci al Fe de-
ral, De le ga do de Po lí cia do Dis tri to Fe de ral,
de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral, Po li ci al
Ro do viá rio Fe de ral, al te ra as Leis nº s
4.878, de 3 de de zem bro de 1965, 5.619, de
3 de no vem bro de 1970, 5.906, de 23 de ju -
lho de 1973, 7.102, de 20 de ju nho de 1983,
o De cre to-Lei nº 2.320, de 26 de ja ne i ro de
1987, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is a que alu di am os De cre tos-Leis nº
1.714, de 21 de no vem bro de 1979, e 2.372, de 18 de
no vem bro de 1987, fi cam as se gu ra dos a to dos os
ser vi do res da Car re i ra Po li ci al Fe de ral, a par tir de 1º
de de zem bro de 1999.

Art. 2º Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is a que alu di am os De cre tos-Leis nº
1.727, de 10 de de zem bro de 1979, e 2.387, de 18 de
de zem bro de 1987, fi cam as se gu ra dos a to dos os
ser vi do res das Car re i ras de De le ga do de Po lí cia do
Dis tri to Fe de ral e de Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral,
de que tra ta a Lei nº 9.264, de 7 de fe ve re i ro de 1996,
nos se guin tes per cen tu a is:

I – oi ten ta por cen to, a par tir de 1º de se tem bro de
2000, para os ocu pan tes dos car gos de De le ga do de
Po lí cia, de Pe ri to Cri mi nal e de Pe ri to Mé di co-Le gis ta;

II – ses sen ta por cen to, a par tir de 1º de se tem-
bro de 2000, para os ocu pan tes dos car gos de Agen te
de Po lí cia, de Escri vão de Po lí cia, de Pa pi los co pis ta
Po li ci al e de Agen te Pe ni ten ciá rio;

III – no ven ta por cen to, a par tir de 1º de ja ne i ro
de 2001, para to dos os ocu pan tes dos car gos re fe ri-
dos nos in ci sos I e II.

Pa rá gra fo úni co. A gra ti fi ca ção de que tra ta o ca-
put in ci di rá so bre os va lo res cons tan tes do Ane xo III
da Lei nº 9.264, de 1996.

Art. 3º Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
ções Espe ci a is a que alu di am os De cre tos-Leis nºs
1.714, de 1979, 1.771, de 20 de fe ve re i ro de 1980, e
2.372, de 1987, fi cam as se gu ra dos a to dos os in te-
gran tes da Car re i ra Po li ci al Ro do viá rio Fe de ral, de
que tra ta a Lei nº 9.654, de 2 de ju nho de 1998, nos
se guin tes per cen tu a is:

I – trin ta e cin co por cen to do ven ci men to bá si co,
a par tir de 1º de maio de 2001; e

II – no ven ta por cen to do ven ci men to bá si co, a
par tir de 1º de ja ne i ro de 2002.
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LEI Nº 9.625, DE 7 DE ABRIL DE 1998

Cria a Gra ti fi ca ção de De sem pe nho
e Pro du ti vi da de – GDP, das ati vi da des de
fi nan ças, con tro le, or ça men to e pla ne ja-
men to, de De sem pe nho Di plo má ti co –
GDD, de De sem pe nho de Ati vi da de de
Chan ce la ria – GDC, e de De sem pe nho de
Ati vi da de de Ciên cia e Tec no lo gia –
GDCT, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º Ca be rá ao ór gão ou en ti da de em que o

ser vi dor es ti ver em exer cí cio a ges tão, o con tro le e a
su per vi são das ati vi da des de sen vol vi das pelo ser vi-
dor, a apli ca ção da ava li a ção de de sem pe nho, bem
como da re gra de ajus te cor res pon den te, a for mu la-
ção e im ple men ta ção do pro gra ma de de sen vol vi-
men to e ca pa ci ta ção pro fis si o nal, nos as pec tos ine-
ren tes às com pe tên ci as do ór gão ou en ti da de.

Art 6º A ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al
das car re i ras e car gos de que tra ta o art. 1º, ex ce to
para os de ní vel in ter me diá rio do IPEA, de ve rá obe -
de cer à se guin te re gra de ajus te, cal cu la da por car re i-
ra ou car go e ór gão ou en ti da de onde os be ne fi ciá ri os
te nham exer cí cio:

I – no má xi mo oi ten ta por cen to dos ser vi do res
po de rão fi car com pon tu a ção de de sem pe nho in di vi-
du al aci ma de se ten ta e cin co por cen to do li mi te má -
xi mo de pon tos fi xa dos para ava li a ção de de sem pe-
nho in di vi du al, sen do que no má xi mo vin te por cen to
dos ser vi do res po de rão fi car com pon tu a ção de de-
sem pe nho in di vi du al aci ma de no ven ta por cen to de
tal li mi te;

II – no mí ni mo vin te por cen to dos ser vi do res de -
ve rão fi car com pon tu a ção de de sem pe nho in di vi du al
até se ten ta e cin co por cen to do li mi te má xi mo de
pon tos fi xa dos para a ava li a ção de de sem pe nho in di-
vi du al.

§ 1º Ato do Mi nis tro de Esta do da Admi nis tra ção
Fe de ral e Re for ma do Esta do de fi ni rá nor mas para a
apli ca ção da re gra de ajus te de que tra ta este ar ti go.

§ 2º Na apli ca ção da re gra de ajus te de que tra ta
este ar ti go, não se rão com pu ta dos os ser vi do res ocu -
pan tes de car gos efe ti vos:

I – quan do in ves ti dos em car gos em co mis são
de Na tu re za Espe ci al, DAS-6 ou 5; 

II – no seu pri me i ro pe río do de ava li a ção.
§ 3º O nú me ro de ser vi do res de ní vel in ter me-

diá rio do IPEA, com pon tu a ção aci ma de se ten ta por
cen to do li mi te má xi mo de pon tos fi xa dos para a ava li-
a ção de de sem pe nho in di vi du al, não po de rá su pe rar

trin ta por cen to, sen do que so men te dez por cen to
dos be ne fi ciá ri os po de rão se si tu ar no in ter va lo de
no ven ta a cem por cen to.

....................................................................................
Art 9º Du ran te os pe río dos de de fi ni ção dos cri -

té ri os de ava li a ção de de sem pe nho in di vi du al re fe ri-
dos no § 3º do art. 2º e de sua pri me i ra ava li a ção de
de sem pe nho, o ser vi dor per ce be rá a gra ti fi ca ção de
de sem pe nho cal cu la da com base em se ten ta e cin co
por cen to do li mi te má xi mo de pon tos fi xa dos para
ava li a ção de de sem pe nho.

Pa rá gra fo úni co. O pri me i ro pe río do de ava li a-
ção de que tra ta o ca put não po de rá ser in fe ri or a seis 
me ses.

....................................................................................
Art 11. A in ves ti du ra nos car ros de Espe ci a lis ta

em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges tão Go ver na men tal, Ana -
lis ta de Orça men to, Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le e 
Téc ni co de Pla ne ja men to e Pes qui sa do IPEA de pen-
de de apro va ção em con cur so pú bli co de pro vas ou
de pro vas e tí tu los, em duas eta pas, sen do a pri me i ra
eli mi na tó ria clas si fi ca tó ria e a se gun da cons ti tu í da de 
cur so de for ma ção.

....................................................................................
§ 2º As car re i ras e car gos re fe ri dos no art. 1º

des ta Lei te rão a mes ma es tru tu ra de clas ses e pa -
drões da Ta be la de Ven ci men to dos ser vi do res pú bli-
cos ci vis da União, cons tan te do Ane xo II da Lei nº
8.460, de 17 de se tem bro de 1992, e o in gres so
dar-se-á na Clas se D, Pa drão I.

....................................................................................
Art 25. A re dis tri bu i ção de ser vi dor ocu pan te de

car go da car re i ra de Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli-
cas e Ges tão Go ver na men tal fica con di ci o na da à re -
dis tri bu i ção de car go de igual de no mi na ção do ór gão
ou en ti da de de des ti no para o ór gão ou en ti da de de
ori gem do ser vi dor a ser re dis tri bu í do.

Art 26. Os ser vi do res ocu pan tes de car gos da
car re i ra de Espe ci a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges -
tão Go ver na men tal fi cam lo ta dos no Mi nis té rio da
Admi nis tra ção Fe de ral e Re for ma do Esta do, até que
o quan ti ta ti vo glo bal de car gos des sa car re i ra seja
dis tri bu í do no ato do Pre si den te da Re pú bli ca re fe ri do
no in ci so III do art. 1º

§ 1º O Mi nis tro de Esta do da Admi nis tra ção Fe -
de ral e Re for ma do Esta do pro mo ve rá a re dis tri bu i-
ção dos ocu pan tes dos car gos da car re i ra de Espe ci-
a lis ta em Po lí ti cas Pú bli cas e Ges tão Go ver na men tal
no me a dos até a edi ção do ato re fe ri do no ca put en tre
os ór gãos e en ti da des nele de fi ni dos.
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§ 2º Até que ocor ra a re dis tri bu i ção de que tra ta
o pa rá gra fo an te ri or, a GDP será de vi da aos ocu pan-
tes de car gos efe ti vos da car re i ra re fe ri da no ca put
em exer cí cio em ór gão ou en ti da des do Po der Exe cu-
ti vo Fe de ral, apli can do-se aos in te gran tes da car re i ra
que não es te jam em exer cí cio nes ses ór gãos ou en ti-
da des as res tri ções pre vis tas no art. 8º

§ 3º O dis pos to no art. 25 não se apli ca à re dis-
tri bu i ção de que tra ta este ar ti go.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com re fe-
rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002, que aca -
ba de ser lida, a Pre si dên cia co mu ni ca que o pra zo
de 45 dias para apre ci a ção da ma té ria pelo Con-
gres so Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo dia 31
de mar ço. Uma vez re ce bi da for mal men te pelo Se-
na do Fe de ral, nes ta data, a Me di da Pro vi só ria 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 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, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clui a ma té ria na pa u ta da Ordem do Dia da pró xi ma
ter ça-fe i ra, dia 8 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Os Srs. Se -
na do res Amir Lan do, Le o nel Pa van, Luiz Otá vio, Edi -
son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res e Du ci o mar
Cos ta 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 AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, os hor ro res da guer ra
dos mís se is di tos in te li gen tes so bre Bag dá já não
são, as sim, tão des co nhe ci dos dos pro fis si o na is mé -
di cos que tra ba lham na sa ú de pú bli ca de Ron dô nia.
Suas im pres sões so bre as ce nas diá ri as com as qua -
is con vi vem nos cor re do res dos hos pi ta is do Esta do,
mais se pa re cem com re la tos dos cam pos de ba ta lha.
Esses mes mos pro fis si o na is, mu i tas ve zes, têm a do -
lo ro sa mis são de de ci dir so bre pri o ri da des de aten di-
men to que po dem sig ni fi car a li nha di vi só ria en tre a
vida e a mor te. As ima gens des cri tas dos cor re do res
dos nos sos prin ci pa is cen tros de aten di men to hos pi-
ta lar nada de vem às fo tos de pri me i ra pá gi na dos jor -
na is que, hoje, cor rem o mun do, sem que isso te nha
ca u sa do, até aqui, igual in dig na ção.

Não há que re i vin di car, para Ron dô nia, a pri ma-
zia da dor. Ela tem sido a mes ma nas fi las de qua se
to dos os hos pi ta is pú bli cos do País. Os pro ble mas de
Ron dô nia são os mes mos de to das as re giões bra si-
le i ras. Mas ali eles as su mem di men sões di fe ren ci a-

das. Não é ma i or a dor, mas ela cala mais fun do na
pre ca ri e da de dos hos pi ta is e, nas áre as mais iso la-
das, de pro fis si o na is mé di cos que, quan do se aven tu-
ram pela mata, têm que ir além da ple ni tu de do sa cer-
dó cio da me di ci na.

Tal pre ca ri e da de pa re ce ter che ga do ao li mi te
da to le rân cia. A sa ú de pú bli ca é o re tra to mais fiel do
ver da de i ro apart he id so ci al no País. Não obs tan te a
pre o cu pa ção dos le gis la do res para que se vin cu lem
re cur sos or ça men tá ri os em ru bri cas es pe cí fi cas, o
que se tem, ain da, é um qua dro de in su fi ciên cia e de
má uti li za ção de di nhe i ro pú bli co.

O dis cur so ofi ci al, prin ci pal men te na úl ti ma dé -
ca da, é de que o Esta do deve se re ti rar de ati vi da des
ti pi ca men te pro du ti vas, para se de di car, in te gral men-
te, ao aten di men to das cha ma das áre as so ci a is,
como sa ú de, sa ne a men to, edu ca ção e se gu ran ça pú -
bli ca. Dis cur so e prá ti ca ca mi nha ram em sen ti dos
opos tos. As es ta ta is fo ram trans fe ri das para mãos pri -
va das, a pre ços vis e em le i lões vi ci a dos, sem que se
ob ti ves se qual quer ga nho na atu a ção pú bli ca em se -
to res que de ve ri am ser be ne fi ci a dos após o pro gra ma
de de ses ta ti za ção.

É que, na ver da de, o mer ca do, ver da de i ro be ne-
fi ciá rio do pro ces so de pri va ti za ções, não res pe i ta li -
mi tes en tre o que é de fi ni do, co mu men te, como ati vi-
da de pro du ti va ou so ci al. O que lhe in te res sa é o que
é, ou não, lu cra ti vo. Não é o bem co mum que de fi ne
as re la ções en tre a em pre sa pri va da e o pú bli co. É o
lu cro. E o lu cro, como se sabe, não se pa u ta, ne ces-
sa ri a men te, pelo pu dor. Não im por ta ao em pre sá rio
ca pi ta lis ta se a ati vi da de está li ga da, por exem plo, à
ati vi da de si de rúr gi ca, à pe tro quí mi ca, à edu ca ção ou
à sa ú de. Ele bus ca o lu cro, in de pen den te men te do
se tor ou da ati vi da de.

Isso sig ni fi ca que o pro gra ma de pri va ti za ções,
im pos to no cha ma do pro ces so de glo ba li za ção e gra -
va do nos co ra ções e, prin ci pal men te, nas men tes dos 
se gui do res do tal Con sen so de Was hing ton, é mu i to
mais abran gen te que o teor e as pri o ri da des de fen di-
das no dis cur so ofi ci al. O mer ca do bus ca o que dá lu -
cro, in de pen den te da fon te.

Assim, qual quer ati vi da de (cha mem-na de pro -
du ti va ou so ci al) que dá lu cro, vai para os em pre sá ri os
ca pi ta lis tas. As que não dão lu cro, ao con trá rio, exi -
gem des pe sas vul to sas para aten der a um nú me ro
cada vez mais cres cen te de pes so as que não po dem
pa gar, e que, por tan to, não dão re tor no fi nan ce i ro,
per ma ne cem nas mãos do Esta do.

O tal apart he id co lo ca, de um lado, quem pode
pa gar a me di ci na par ti cu lar ou os pla nos de sa ú de
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cada vez mais ina ces sí ve is. De ou tro, todo o res tan te
da po pu la ção, sem qual quer con di ção de ar car com
des pe sas mé di cas e de la bo ra tó rio, no aguar do da
“dá di va” do aten di men to pú bli co de plan tão. Daí, os
dois “Bra sis”. Um, com ní ve is de vida pró xi mos aos do 
pri me i ro mun do. Ou tro, de ter ce i ro mun do, o das fi las
dos hos pi ta is pú bli cos e da es cu ri dão do anal fa be tis-
mo. Este úl ti mo, to tal men te de pen den te do Esta do.

Mas, para que o Esta do fos se pri va ti za do, ele
pas sou, an tes, por um pro ces so de des mon te. Endi vi-
da do, e ten do de ar car anu al men te com ju ros e en car-
gos que be i ram o li mi te do im pa gá vel, não con se guiu
acom pa nhar as ne ces si da des fi nan ce i ras, ain da que
elas se cir cuns cre ves sem às no vas atri bu i ções que
lhe fo ram es ti pu la das na tal “car ti lha” da mo der ni za-
ção. O Esta do, no que já foi de no mi na do de “ca u sa-
ção cir cu lar cu mu la ti va”, pas sou a agir a re bo que das
ne ces si da des, cada vez ma i o res e mais ina tin gí ve is.

O re sul ta do não po de ria ser di fe ren te: “pa ci en-
tes” que se amon to am nos cor re do res de hos pi ta is,
em ma cas e ca mas im pro vi sa das e su bu ma nas, de -
zes se is mi lhões de bra si le i ros in ca pa zes de es cre ver
(ou ler) um sim ples bi lhe te, in se gu ran ça pú bli ca que
mais se pa re ce à de uma guer ra ci vil não de cla ra da.

É esse o qua dro que tan to in dig nou o Dr. Jô na-
tas dos San tos Andra de, Juiz do Tra ba lho que de ter-
mi nou a in ter ven ção na sa ú de pú bli ca em Ron dô nia.
A sua ati tu de, mais que a ten ta ti va de cor re ção de um
caso es ta du al em que mé di cos e pa ci en tes se jun tam
como ví ti mas da “en fer mi da de” da sa ú de pú bli ca, não
lu cra ti va, re le ga da a um Esta do des mon ta do e “fa li-
do”, é um gri to de aler ta con tra a odi o sa di vi são so ci al
de um país que tem to dos os re qui si tos para se tor nar
ver da de i ra men te de mo crá ti co na dis tri bu i ção de suas 
ri que zas.

Urge, por tan to, que o caso es pe cí fi co dos hos pi-
ta is de Ron dô nia seja so lu ci o na do. Que se co lo que
para di ri gir os des ti nos da sa ú de pú bli ca do Esta do os 
pro fis si o na is mais qua li fi ca dos e re gi dos pe los mais
rí gi dos prin cí pi os éti cos. Que os mé di cos re ce bam o
ne ces sá rio para hon rar dig na men te o ju ra men to so le-
ne que pres ta ram di an te da mes ma po pu la ção com a
qual eles hoje se de pa ram com ta ma nha fra gi li da de.
Que o caso de Ron dô nia e o de ou tros que po vo am as 
pá gi nas dos jor na is sir vam de base para uma am pla
dis cus são de um pro je to de de sen vol vi men to na ci o-
nal no seu sen ti do mais am plo, que in clua to dos os
bra si le i ros, na sa ú de, na edu ca ção, na se gu ran ça pú -
bli ca, na ci da da nia, en fim.

O Bra sil exi giu mu dan ças, atra vés das ur nas. O
novo go ver no ina u gu rou um novo dis cur so. É im pos sí-
vel um país com ta ma nhas ri que zas per ma ne cer re -

fém de cre do res e da es pe cu la ção fi nan ce i ra que so -
la pa a nos sa dig ni da de como ci da dãos. Quem sabe
os mé di cos de Ron dô nia te nham dado um pas so de -
ci si vo para que o novo dis cur so se tor ne, efe ti va men-
te, uma prá ti ca. Não se pode per ma ne cer iner te di an-
te da dor de quem pos sui to dos os di re i tos mais fun -
da men ta is cra va dos na Cons ti tu i ção do País, e que
no seu nas ce dou ro, foi cha ma da de “ci da dã”. Não se
pode per mi tir que ir mãos, “igua is em tudo na vida”,
se jam tra ta dos como cri a tu ras me no res, na dor e na
es cu ri dão. Que se re ve jam as pri o ri da des, por que
não há nada mais im por tan te que a vida hu ma na, na
sua ple ni tu de!

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te,Srªs e Srs. Se na do res, em de ter mi na dos mo -
men tos, a so ci e da de bra si le i ra deve fa zer es co lhas
nem sem pre fá ce is e in do lo res. E o Go ver no, em suas
ins tân ci as fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, deve agir em
con so nân cia com es sas es co lhas ou até mes mo
ser-lhes o in du tor.

Sr. Pre si den te, den tro des sa óti ca, o caso con cre-
to que de se jo abor dar hoje é o do cul ti vo do ta ba co no
Bra sil, em par ti cu lar em meu Esta do –San ta Ca ta ri na.

Para si tu ar a ques tão men ci o na rei, an tes de
tudo, al guns nú me ros es cla re ce do res da im por tân cia
do tema que tra to des ta Tri bu na. V. Exªs ve rão que es -
ta mos fa lan do de um se tor im por tan te so ci al e eco no-
mi ca men te.

O Bra sil é o 3º pro du tor mun di al de fumo, pro du-
zin do mais de 600 mil to ne la das-ano. Só so mos su pe-
ra dos pela Chi na – que pro duz mais de dois mi lhões
de to ne la das – e pela Índia. Em com pen sa ção, so mos
o ma i or ex por ta dor mun di al de ta ba co, ex por tan do
mais de 300 mil to ne la das, o que re pre sen ta mais da
me ta de da pro du ção in ter na sen do ven di da no mer -
ca do ex ter no.

Na pro du ção de fumo, o Bra sil ocu pa o 3º lu gar
mun di al e em pre ga 2,1 mi lhões de pes so as e con ta
com 188.750 fa mí li as fu mi cul to ras. Já na ex por ta ção,
con si de ran do-se ape nas vo lu mes, pas sou a ocu par,
o pri me i ro lu gar no ran king in ter na ci o nal. Em ter mos
de va lor, no en tan to, per de lon ge para os Esta dos
Uni dos, pois o fumo cru e be ne fi ci a do des te país tem
pre ço mu i to mais ele va do. Este de sem pe nho do Bra -
sil é fru to das va ri e da des no bres cul ti va das, boa ori -
en ta ção téc ni ca e uti li za ção de in su mos es pe ci al men-
te re co men da dos para a cul tu ra, além da qua li fi ca ção
do pro du tor. O po der aqui si ti vo e a in va são de ci gar-
ros con tra ban de a dos nos úl ti mos anos, são fa to res
que con tri bu í ram para as os ci la ções no con su mo in -
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ter no de ci gar ros. O es to que é uma re ser va téc ni ca
das fá bri cas para aten der o con su mo do més ti co e o
mer ca do ex ter no com pro du tos ma nu fa tu ra dos

O fumo cons ti tui, hoje, um dos fa to res mais im -
por tan tes da eco no mia dos 103 pa í ses que ex plo ram
esta cul tu ra. São mi lhões de fa mí li as en vol vi das no
pro ces so pro du ti vo ge ran do mu i tos em pre gos no
meio ur ba no.

As in dús tri as re co lhem anu al men te al tas ci fras
aos co fres pú bli cos em for ma de im pos tos. Impor tan-
tes di vi sas são ge ra das atra vés das ex por ta ções.
Entre os 74 pa í ses ex por ta do res de fumo se des ta-
cam o Bra sil, que é o ma i or ex por ta dor, Esta dos Uni -
dos e o Zim bab we.

Do pon to de vis ta so ci al, a cul tu ra do fumo gera,
no Bra sil, 723 mil em pre gos na la vou ra e 17 mil na in -
dús tria, além de 1.450 mil em pre gos in di re tos, o que
faz com que o se tor fu ma ge i ro pres te im por tan te con -
tri bu i ção so ci al en vol ven do mais de 2,2 mi lhões de
pes so as no pro ces so. Com isso, ame ni za o de sem-
pre go, uma das gran des pre o cu pa ções mun di a is.
Cabe lem brar ain da que ¾ da ren da so bre o ci gar ro
vai di re ta men te para os co fres pú bli cos, ge ran do re -
ce i tas da or dem de 6,69 bi lhões so men te com a tri bu-
ta ção so bre o pro du to.Olhan do a dis tri bu i ção da pro -
du ção no Bra sil, ve mos que mais de 90% dela se faz
na re gião Sul, sen do o Rio Gran de do Sul o pri me i ro
pro du tor, se gui do de San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná. Os
ou tros qua se 10% da pro du ção na ci o nal saem da Ba -
hia e de Ala go as. A cul tu ra do fumo é de sen vol vi da
em 656 mu ni cí pi os dos três Esta dos do Sul. Na atu al
sa fra são, 155.130 fa mí li as de pe que nos agri cul to res,
que em ge ral pos su em pro pri e da des in fe ri o res a 20
hec ta res, dos qua is so men te 2,6 hec ta res, em mé dia,
são uti li za dos para o plan tio de fumo. A área res tan te
é ocu pa da para o cul ti vo de mi lho, fe i jão, pas ta gens,
re flo res ta men to, en tre ou tras ati vi da des A pro du ção
de fumo na Re gião Sul tem co ber tu ra de se gu ro ofe -
re ci do pela Afu bra – Asso ci a ção dos Fu mi cul to res do
Bra sil – que in de ni za os agri cul to res as so ci a dos que
ti ve rem seus fu ma is si nis tra dos por pre ci pi ta ções de
gra ni zo. Mais de 80% dos fu mi cul to res dos três Esta -
dos Su li nos ade rem, anu al men te, ao se gu ro mú tuo,
que ain da ofe re ce au xí lio re cons tru ção de es tu fa e
au xí lio fu ne ral.

Em 2002, as ex por ta ções bra si le i ras de fumo e
seus de ri va dos to ta li za ram 1,08 bi lhão de dó la res, o
que re pre sen tou 2% do to tal das ex por ta ções bra si le i-
ras. Impor tan te sa li en tar que, para as mais de 135.000
fa mí li as de agri cul to res o fumo se cons ti tui na prin ci pal
fon te de ren da. Em re cen te pes qui sa re a li za da pela Afu -
bra, foi apu ra do que a cul tu ra pro por ci o na ren da mé dia

anu al de apro xi ma da men te US$4,600 aos fu mi cul to res.
As ou tras cul tu ras pa ra le las de sen vol vi das, prin ci pal-
men te o mi lho e o fe i jão, adi ci o nam, anu al men te, ape -
nas cer ca de US$1,200 à ren da.

A pre ser va ção do meio am bi en te, re flo res ta-
men to e cu i da dos com o uso de agro tó xi cos são prá ti-
cas ha bi tu a is do se tor fu ma ge i ro. Pelo Sis te ma Inte -
gra do de Pro du ção de Fumo – úni co no mun do – as
in dús tri as man tém acom pa nha men to cons tan te jun to
aos agri cul to res, di fun din do téc ni cas pre ser va ci o nis-
tas, in cen ti van do o re flo res ta men to e a di ver si fi ca ção
de cul tu ras e, tam bém, ori en tan do so bre o cor re to
ma ne jo e apli ca ção dos agro tó xi cos. Estas me di das
têm por fi na li da de ga ran tir a ma nu ten ção do pa tri mô-
nio pro du ti vo e a qua li da de de vida dos agri cul to res. O 
se tor in cen ti va in ten sa men te o re flo res ta men to de vi-
do à ne ces si da de de uti li za ção de le nha como com -
bus tí vel nas es tu fas de se ca gem do fumo. A le nha
tem par ti ci pa ção de apro xi ma da men te 7,6% no cus to
de pro du ção de fumo, o que mo ti va os agri cul to res a
re flo res tar, de i xan do-os, tam bém, re gu la ri za dos pe-
ran te o Iba ma – Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te,
atra vés de um Con vê nio fir ma do pelo Órgão com a
Afu bra, o Sin di fu mo e as Fe de ra ções dos Agri cul to res
dos três Esta dos do Sul do Bra sil. A pre o cu pa ção com 
o meio am bi en te fez com que as in dús tri as fu ma ge i-
ras do Bra sil fos sem pi o ne i ras na eli mi na ção do uso
de pro du tos clo ra dos em la vou ras de fumo. Na fu mi-
cul tu ra bra si le i ra so men te são em pre ga dos de fen si-
vos agrí co las que pos su em re gis tro para seu uso na
cul tu ra tan to no Bra sil como nos prin ci pa is pa í ses im -
por ta do res. Além dis so, o fumo é um dos pou cos pro -
du tos agrí co las que pas sam por aná li ses de re sí du os.
Pelo Sis te ma Inte gra do de Pro du ção, as in dús tri as
pes qui sam e re a li zam ex pe ri men tos com no vos de-
fen si vos agrí co las, com o pro pó si to de en con trar al -
ter na ti vas de me nor grau de to xi ci da de, re du zir as
quan ti da des em pre ga das e, tam bém, ga ran tir o me -
lhor ín di ce de qua li da de e pro du ti vi da de. Além dis so,
as in dús tri as tam bém es tu dam no vas tec no lo gi as de
pro du ção, que vão des de a pes qui sa e o de sen vol vi-
men to de va ri e da des de fumo de ma i or pro du ti vi da de
e qua li da de até as ino va ções ao ní vel de pro pri e da de
ru ral, no que se re fe re às téc ni cas de plan tio e con du-
ção das la vou ras, co lhe i ta e cura do fumo. Todo este
tra ba lho é cus te a do pe las in dús tri as do se tor e são re -
pas sa das aos agri cul to res. O sis te ma in te gra do pro -
por ci o na o con tro le da pro du ção de acor do com os
pa drões qua li ta ti vos exi gi dos por um mer ca do ex tre-
ma men te com pe ti ti vo. A com pro va da qua li da de do
fumo bra si le i ro não de i xa dú vi das de que o País tem
ple nas con di ções de au men tar a sua par ti ci pa ção no
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mer ca do in ter na ci o nal. O se tor fu ma ge i ro está per-
ma nen te men te na bus ca de no vas tec no lo gi as, com o 
pro pó si to de me lho rar a pro du ti vi da de e a qua li da de
do fumo bra si le i ro. O se tor fu ma ge i ro tem pro cu ra do
sem pre se ade quar e fa zer cum prir to dos os acor dos,
tra ta dos e nor mas in ter na ci o na is de pro te ção e pre -
ser va ção ao meio am bi en te.

Do pon to de vis ta so ci al, a pro du ção de ta ba co é 
es sen ci al men te do tipo fa mi li ar. Se con sul ta das, tais
fa mí li as não se in te res sam por mu dar de cul ti vo, pois
têm de man da ga ran ti da para sua pro du ção e ren ta bi-
li da de ma i or do que qual quer ou tra cul tu ra que pos-
sam fa zer em suas ter ras. Além dis so, o ta ba co ren de
com pou ca de man da de ter ra, di fe ren te men te da ma i-
o ria das cul tu ras ali men ta res que se ri am al ter na ti vas
ao fumo. Te mos aqui, Sr. Pre si den te, duas ques tões
re le van tes a se rem dis cu ti das: a pri me i ra, a fu mi cul tu-
ra é uma ati vi da de agrí co la im por tan te no Sul do País; 
a se gun da, qual quer al te ra ção nes se qua dro terá de
con tar com for te apo io do se tor pú bli co para ga ran tir à 
po pu la ção afe ta da no vas e equi va len tes pos si bi li da-
des de vi ver dig na men te, como o fa zem hoje, cul ti van-
do o ta ba co.

Os fu mi cul to res nada mais são que agri cul to res
que op ta ram por uma cul tu ra e hoje se man tém por
meio dela. Assim, como re pre sen tan te de San ta Ca -
ta ri na, o se gun do ma i or pro du tor de fumo do Bra sil e
um dos Esta dos onde ain da exis tem mi lha res de pe -
que nos pro du to res, en ten do que devo bus car a so-
bre vi vên cia des ses tra ba lha do res.

Esta mos di an te de um fato eco nô mi co e so ci al
de modo al gum ir re le van te. E é nes se pon to que que -
ro me con cen trar.

O Bra sil é um vas to país, che io de al ter na ti vas e
ri que zas po ten ci a is. Con tu do, não po de mos nos dar
ao luxo de de i xar ao re len to mais de 200 mil bra si le i-
ros que pro du zem dig na men te um pro du to in dus tri al
de am pla ace i ta ção no mer ca do mun di al, que ren de
al tís si mos vo lu mes de tri bu tos e nos traz o in gres so
de mi lhões de dó la res, vi ta is para o equi lí brio do ba -
lan ço de pa ga men tos.

Se qui ser mos dar um novo sal to de de sen vol vi-
men to, te re mos de dar sus ten ta ção aos nos sos pro -
du to res de ta ba co do Sul do Bra sil e, so bre tu do, as se-
gu rar-lhes con di ções de con ti nu a rem a ser pro du to-
res ru ra is e não vi rem in char as es ta tís ti cas de mar gi-
na li da de ur ba na. Fa mí li as que, há ge ra ções, tra ba-
lham na plan ta ção de ta ba co, não mu da rão de cul tu ra
ape nas por uma ques tão de vo lun ta ris mo. Não se ria
jus to da par te da so ci e da de como um todo e se ria al -
ta men te pre ju di ci al à eco no mia dos Esta dos da re-
gião Sul.

Eis, Srªs e Srs. Se na do res, uma dis cus são de
or dem mo ral, éti ca, so ci al e eco nô mi ca que de ve-
mos en fren tar. Mas, qual quer que seja o en ca mi-
nha men to que lhe seja dado, ela não po de rá pas sar
pelo mas sa cre dos pe que nos pro du to res ru ra is que
hoje la bu tam ho nes ta men te e con tri bu em hon ra da-
men te para a ati vi da de eco nô mi ca do Bra sil. Pre ci-
sa mos dis cu tir sem pa i xão este tema e in du zir o go -
ver no bra si le i ro a ana li sar e cri ar sub sí di os e fon tes
de fi nan ci a men tos que ga ran tam a so bre vi vên cia
dos fu mi cul to res bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si den-

te, Srªs e Srs. Se na do res, a ex plo ra ção de ja zi das mi -
ne ra is é, en tre to das as ati vi da des eco nô mi cas ex tra-
ti vis tas, aque la que, em ge ral, mais da nos ca u sa ao
am bi en te na tu ral das áre as em que ocor re. O re sul ta-
do fi nal, quan do do es go ta men to dos ve i os de mi né rio
de va lor co mer ci al, é nor mal men te uma gran de cla re i-
ra des ma ta da e um solo la va do, ero di do, li xi vi a do, até, 
trans for ma do em enor mes cra te ras. De qual quer
modo, res ta uma por ção de ter ra ina pro ve i tá vel eco -
no mi ca men te, e ir re cu pe rá vel para a pa i sa gem na tu-
ral de seu en tor no.

Esses são os efe i tos da ex tra ção dos mi ne ra is
va li o sos: lu cros para as em pre sas que os be ne fi ci am
e, mais adi an te na ca de ia pro du ti va, para aque las que 
os trans for mam em bens de con su mo fi nal. Para as
áre as de mi ne ra ção, de onde saiu a ma té ria-pri ma de
todo esse ca pi tal, uma par te ín fi ma des ses va lo res.
Esta dos e Mu ni cí pi os onde há ati vi da de mi ne ra do ra
vêem toda aque la ri que za de seu sub so lo ser es go ta-
da e le va da em bo ra, em bar ca da para lon ge. Fi cam
sem o va lor de sua pre su mi da ri que za, sem seu am bi-
en te na tu ral e sem os fru tos do pro gres so re sul tan te
de toda a pro du ção in dus tri al fun da da em sua ma té-
ria-pri ma.

Essa é uma si tu a ção co nhe ci da de toda área
mi ne ra do ra, tan to em nos so País quan to em ou tras
par tes do mun do. Um dos mais gra ves exem plos de
ex plo ra ção pre da tó ria, que le vou o ma te ri al va li o so
em bo ra e não de i xou qual quer ras tro de me lho ria
eco nô mi ca ou so ci al, foi o da ex plo ra ção do man ga-
nês da Ser ra do Na vio, re a li za da pela em pre sa nor -
te-ame ri ca na Ico me. Qu an do re sol veu que a la vra
não lhe era mais lu cra ti va, sim ples men te aban do nou
a área, de sem pre gan do mi lha res de tra ba lha do res e
de i xan do a pro vín cia mi ne ral de vas ta da.

Tão em ble má ti co é o caso da Ser ra do Na vio
que hoje pas sou a ser ques tão de exa mes ves ti bu la-
res de uni ver si da des do Su des te do País, na ma té ria
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de ge o gra fia eco nô mi ca. Pelo me nos a ju ven tu de
deve – ou, pelo me nos, pode – es tar apren den do com
os er ros de nos sas ge ra ções.

A ex plo ra ção de ja zi das mi ne ra is im pli ca, ain -
da, ou tros ti pos de cus tos para os Esta dos e Mu ni cí-
pi os onde é re a li za da. Os en tes pú bli cos, via de re -
gra, des pen dem re cur sos na cons tru ção da in-
fra-es tru tu ra que per mi te a ins ta la ção e ope ra ção
das em pre sas mi ne ra do ras em seu ter ri tó rio. Seja
pela cons tru ção de re des viá ri as ou de trans mis são
de ener gia, seja pe los ser vi ços so ci a is que pas sa a
ter de co lo car à dis po si ção da mas sa de tra ba lha do-
res ge ral men te des lo ca dos para as áre as de la vra,
sem fa lar aqui das isen ções fis ca is fre qüen te men te
con ce di das às em pre sas por Esta dos e Mu ni cí pi os
para ali se ins ta la rem.

Por tudo isso, é jus to e ló gi co que Esta dos e Mu -
ni cí pi os onde ocor ra ati vi da de de ex plo ra ção mi ne ral
se jam con dig na men te re mu ne ra dos por es ses cus tos
em que in cor rem. Nes se sen ti do é que es tou apre sen-
tan do Pro je to de Lei vi san do a ele var a Com pen sa ção
Fi nan ce i ra pela Explo ra ção de Re cur sos Mi ne ra is
(CFEM), pre vis ta pela Lei nº 7.990, de 1989, do atu al
va lor de 3% do fa tu ra men to lí qui do da em pre sa ex plo-
ra do ra, para os ní ve is já pra ti ca dos pelo se tor de pe -
tró leo e gás, en tre 5 e 10% – o cha ma do ro yalty do
pe tró leo, que tan to tem be ne fi ci a do Esta dos e Mu ni cí-
pi os pro du to res.

Um Esta do como o Pará, pro vín cia mi ne ral ri-
quís si ma, com ja zi das e aflo ra men tos dos mais di ver-
sos mi ne ra is va li o sos, não pode mais con ti nu ar a ver
seus re cur sos mi ne ra is se rem usa dos para en ri que-
cer ou tras áre as e ou tros pa í ses, de i xan do so men te
bu ra cos no chão e tra ba lha do res sem me lho ria so ci al
e, de po is de al guns anos, uma vez ter mi na da a ex plo-
ra ção, tam bém sem em pre go.

Ca sos como o da Ico me na Ser ra do Na vio, que
de i xou o Ama pá na mão, ou como o da Com pa nhia
Vale do Rio Doce, que ex trai o mi né rio de fer ro de nos -
so Esta do, mas pre ten de cons tru ir sua usi na si de rúr-
gi ca – eta pa de be ne fi ci a men to e, por tan to, ma i or ge -
ra do ra de ren da – no Ma ra nhão, cons ti tu em um des -
res pe i to que não po de mos ad mi tir. As cor ren tes po lí ti-
cas do Pará, nes te caso, de vem de i xar de lado as ri -
va li da des e os dis sen sos, uni das no in te res se ma i or
de nos so Esta do.

Cha mo, por tan to, a aten ção de meus ilus tres
Pa res para a re le vân cia des se Pro je to de Lei, que
in te res sa igual men te a ou tras Uni da des da Fe de ra-
ção, tam bém ca rac te ri za das pela ri que za mi ne ral.
Insis to em que se tra ta de uma ques tão de ra ci o na li-
da de já con so li da da pela prá ti ca e pela le gis la ção,

so men te ca re cen do de ma i or grau de jus ti ça, ao se
equi pa rar a ex plo ra ção de re cur sos mi ne ra is em ge -
ral à do pe tró leo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, as mi cro e pe que nas
em pre sas bra si le i ras es tão pas san do por mu i tas di fi-
cul da des eco nô mi co-fi nan ce i ras, e uma das so lu ções
que se apre sen tam é a re a ber tu ra do Pro gra ma de
Re cu pe ra ção Fis cal – Re fis, uma pos si bi li da de de re -
gu la ri za ção da si tu a ção tri bu tá ria e pre vi den ciá ria
des se im por tan te se tor.

Essa me di da pos si bi li ta ria re ti rar da in for ma li da-
de e da clan des ti ni da de um gran de nú me ro de pe que-
nos em pre sá ri os que atu al men te se en con tram em si -
tu a ção in sus ten tá vel, em de cor rên cia de di ver sos fa -
to res eco nô mi cos ad ver sos.

O jor nal O Esta do de S.Pa u lo, na edi ção de 16
de mar ço de 2003, no ti cia que “Lula é con trá rio à re -
a ber tu ra am pla do Re fis”, se gun do in for ma ção do
Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir ceu, já que
exis te o ris co de em pre sá ri os so ne ga do res se rem be -
ne fi ci a dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com todo o 
res pe i to que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca me re-
ce de to dos nós, não po de mos con cor dar com esse
tipo de ar gu men to, pois o Go ver no Fe de ral, as au to ri-
da des fis ca is, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e o
INSS dis põem de con di ções téc ni cas de iden ti fi car e
pu nir o con tri bu in te re lap so, o so ne ga dor, aque le que
se apro ve i ta de um be ne fí cio fis cal para ti rar van ta gem
in de vi da, para so ne gar, para tra pa ce ar, para fra u dar.

Não po de mos ace i tar que a gran de ma i o ria de
con tri bu in tes ho nes tos seja pre ju di ca da e até mes mo
equi pa ra da aos ina dim plen tes, aos de so nes tos, aos
so ne ga do res e fra u da do res do fis co.

To dos nós so mos con tra pre mi ar os con tri bu in-
tes de so nes tos e fra u da do res, mas não po de mos, ab -
so lu ta men te, pre ju di car a ge ra ção de em pre gos, não
po de mos as sis tir pas si va men te ao fe cha men to de
pe que nas em pre sas que ten tam so bre vi ver com
imen sas di fi cul da des, ape nas por que o Go ver no não
con se gue se pa rar o joio do tri go e cap tu rar os so ne-
ga do res.

É obri ga ção do Go ver no não ape nas co brar e ar -
re ca dar os tri bu tos de for ma ade qua da, jus ta e cor re ta,
mas, igual men te, exi gir o cum pri men to de to das as obri -
ga ções tri bu tá ri as, prin ci pal men te da que les con tri bu in-
tes ina dim plen tes, re lap sos ou so ne ga do res.

É nos so de ver – de ver de to dos nós, ho mens pú -
bli cos – apo i ar as ações das au to ri da des fis ca is e tri -
bu tá ri as, pois, sem es sas ações, a re ce i ta tri bu tá ria
ja ma is se re a li za ria e a exe cu ção or ça men tá ria se ria
im pos sí vel, des tru in do qual quer ação go ver na men tal
sé ria.
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Sa be mos que mu i tos em pre sá ri os que pe di ram
sua ins cri ção no Re fis de i xa ram de pa gar o par ce la-
men to dos dé bi tos em dia, em de cor rên cia de uma
con jun tu ra eco nô mi ca to tal men te ad ver sa, em que
pre do mi nam: ju ros al tos, que da do po der de com pra
da po pu la ção, au men to do de sem pre go e con se-
qüen te re du ção do nú me ro de cli en tes, ele va ção de
pre ços de mu i tos pro du tos e ma té ri as-pri mas es sen-
ci a is, di fi cul da des de re ne go ci a ção de pre ços com cli -
en tes e for ne ce do res, ele va ção de tri bu tos, au men to
de pre ços de fre tes e ou tros ser vi ços.

A gran de ma i o ria des ses pe que nos em pre sá ri-
os de se ja ape nas tra ba lhar, pro du zir, ge rar ren da e
em pre go, man ter suas fa mí li as.

O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va pro me-
teu, na cam pa nha ele i to ral, tra ba lhar para a cri a ção
de dez mi lhões de em pre gos, du ran te seu Go ver no.

Isso só será pos sí vel, se hou ver apo io do Go ver-
no aos mi cro e pe que nos em pre sá ri os, pois a cri se
das fi nan ças pú bli cas em que se de ba tem União,
Esta dos e Mu ni cí pi os não per mi te que o se tor pú bli co
con tri bua de for ma di re ta e sig ni fi ca ti va para a ge ra-
ção de no vos pos tos de tra ba lho.

A es pe ran ça da cri a ção de no vos em pre gos re -
si de exa ta men te na ini ci a ti va pri va da, prin ci pal men te
na pe que na em pre sa, que apre sen ta uma re la ção in -
ves ti men to/em pre go mu i to fa vo rá vel.

As gran des em pre sas ge ram pou cos em pre gos,
pelo pró prio tipo de tec no lo gia ado ta da, de ca pi tal in -
ten si vo, que re quer gran de vo lu me de ca pi tal por pos -
to de tra ba lho cri a do.

O Bra sil não pode se dar ao luxo de des pre zar
ele men tos im por tan tes no pro ces so de de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al: o em pre en de do ris mo, a
ini ci a ti va em pre sa ri al, a ca pa ci da de ge ren ci al.

Sem o apo io do Go ver no, esse ati vo su ma men-
te im por tan te para o de sen vol vi men to cer ta men te se
dis per sa, atro fia, per de va lor; di mi nui a ca pa ci da de de 
com pe ti ção do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ple i to
dos pe que nos em pre sá ri os de todo o Bra sil, para que
seja re a ber to o Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal –
Re fis e en con tra da uma so lu ção jus ta e ade qua da
para esse pro gra ma, é uma re i vin di ca ção le gí ti ma,
me ri tó ria, que en con tra em ba sa men to no ar ti go 3º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

O ar gu men to de que al guns em pre sá ri os po-
dem uti li zar-se in de vi da men te des ses be ne fí ci os não
é um ar gu men to sus ten tá vel, pois as au to ri da des tri -
bu tá ri as e fis ca is dis põem de me ca nis mos para con -
ter abu sos e pu nir res pon sá ve is por des vi os.

Não ace i ta mos que o jus to pa gue pelo pe ca dor,
prin ci pal men te por que a per da, em úl ti ma aná li se, é
do País, da eco no mia na ci o nal, em ter mos de re du-
ção do ní vel de ren da, de au men to do de sem pre go,

de cres ci men to da eco no mia in for mal, de di mi nu i ção
da re ce i ta tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, no lon go pra zo.

O Bra sil tem in te res se em ti rar da eco no mia
sub ter râ nea, da eco no mia in for mal em pre sas e em-
pre sá ri os que po dem con tri bu ir para nos so cres ci-
men to e para o sa ne a men to das fi nan ças pú bli cas,
para a re du ção de dé fi cit fis cal e do dé fi cit da pre vi-
dên cia so ci al.

Res pe i ta mos o pon to de vis ta das au to ri da des
fis ca is, que ob je ti vam a re a li za ção da re ce i ta tri bu tá-
ria, mas não po de mos ace i tar a ado ção de uma óti ca
fis ca lis ta, que au men ta a re ce i ta tri bu tá ria no cur to
pra zo, e es tran gu la a eco no mia na ci o nal no lon go
pra zo.

Esse tipo de po lí ti ca não apre sen ta sus ten ta bi li-
da de no lon go pra zo, pois sig ni fi ca aqui lo que po pu-
lar men te se cha ma de ma tar a ga li nha dos ovos de
ouro, fe chan do em pre sas e des tru in do pos tos de tra -
ba lho.

Te nho ple na con vic ção do apo io de to dos os
emi nen tes mem bros do Se na do Fe de ral, co nhe ce do-
res que são das gran des di fi cul da des por que pas sam
os pe que nos em pre sá ri os bra si le i ros, para que seja
en con tra da com ra pi dez uma so lu ção ade qua da para
o Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal – Re fis.

Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
mi nha pre sen ça na tri bu na do Se na do Fe de ral pren -
de-se, nes ta opor tu ni da de, à ne ces si da de de co men-
tar tema da ma i or re le vân cia para a vida na ci o nal, um
dos ba lu ar tes mes mo de nos so de sen vol vi men to, que 
são as ex por ta ções bra si le i ras.

A in ser ção bra si le i ra no mer ca do glo bal, em es -
ca la cada vez ma i or, se cons ti tui em re qui si to bá si co e 
im pres cin dí vel para a con se cu ção de me lho res con di-
ções de vida para to dos os bra si le i ros, uma vez que
as pos si bi li da des eco nô mi cas na ci o na is são am pli a-
das ao atin gir ou tros mer ca dos para nos sos pro du tos,
ge ran do em pre gos e ri que za no Bra sil, além das tão
ne ces sá ri as di vi sas, para re ver ter o ne fas to ce ná rio
de en di vi da men to ex ter no que nos ator men ta.

No en tan to, dois gra ves pro ble mas de vem ser
en ca ra dos e so lu ci o na dos, para que te nha mos su-
ces so em nos sa po lí ti ca de co mér cio ex te ri or. O pri -
me i ro, de ori gem in ter na, é a ex ces si va car ga tri bu tá-
ria a que se che gou em nos so País, one ran do a vida
eco nô mi ca na ci o nal. O se gun do, de ori gem ex ter na, é 
o ain da acen tu a do pro te ci o nis mo dos pa í ses es tran-
ge i ros em re la ção a pro du tos que com põem ex pres si-
va par ce la de nos sa pa u ta ex por ta do ra.

Ini ci a mos nos sa aná li se pela car ga tri bu tá ria na -
ci o nal, a qual, se gun do es ti ma ti vas do Insti tu to Bra si-
le i ro de Pla ne ja men to Tri bu tá rio (IBPT), re cen te men-
te pu bli ca das no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, cres -
ceu de 28,6%, em 1994, para 36,4%, em 2002.
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O peso da tri bu ta ção bra si le i ra é ine ga vel men te
ex ces si vo para um país com a nos sa ren da per ca pi-
ta, o que ten de a ini bir o cres ci men to eco nô mi co e a
ge ra ção de em pre gos, prin ci pal men te quan do sa be-
mos que sig ni fi ca ti va par ce la de nos sa ar re ca da ção é 
des ti na da ao con tro le da dí vi da pú bli ca, con de nan do
nos so País à ob ten ção de su pe rá vits pri má ri os des ti-
na dos ao ser vi ço da dí vi da, e não aos in ves ti men tos
re que ri dos por nos sa so ci e da de.

Ain da no que tan ge à car ga tri bu tá ria, de ve mos
ter em men te que, além de ex ces si va, ela se dis tri bui
de for ma de si gual em re la ção aos nos sos prin ci pa is
se to res de ati vi da de eco nô mi ca, agra van do me nos os 
se to res pri má ri os e de ser vi ços, no ta da men te os ser -
vi ços fi nan ce i ros, e de for ma mais acen tu a da os se to-
res in dus tri a is, que, se gun do a FIESP, re pre sen tam
36% do PIB e con tri bu em com 65% da ar re ca da ção
tri bu tá ria na ci o nal, numa ní ti da dis tor ção em re la ção
à con tri bu i ção mé dia se to ri al.

O novo go ver no, do Pre si den te Lula, de ve rá
avan çar, de for ma aus te ra e fir me, tan to na con ten ção
dos gas tos pú bli cos como na di mi nu i ção do ris co Bra -
sil, para que pos sa mos re du zir a car ga tri bu tá ria e ali -
vi ar o peso ex ces si vo que a pro du ção na ci o nal tem de 
su por tar, pre ju di can do nos sa com pe ti ti vi da de in ter-
na ci o nal.

Sr. Pre si den te, não é só a ques tão de nos sa
pos si bi li da de com pe ti ti va in ter na que in flu en cia as
nos sas ex por ta ções. Agre ga-se a ela, de for ma igual -
men te ne ga ti va e de mais di fí cil en fren ta men to, o pro -
te ci o nis mo in ter na ci o nal em re la ção a nos sos pro du-
tos, por par te de mer ca dos re le van tes, como os Esta -
dos Uni dos e a União Eu ro péia.

Dois fa to res com põem o qua dro pro te ci o nis ta
no âm bi to dos pa í ses que ad qui rem pro du tos bra si le i-
ros. Um sis te ma ta ri fá rio pe sa do para as im por ta ções,
o que one ra os pre ços de in gres so, e um sis te ma de
sub sí di os aos pro du to res des ses pa í ses, co nhe ci do
como “apo io do més ti co”, que visa a ga ran tir sua so -
bre vi vên cia no mer ca do com pe ti ti vo in ter no.

A in ten si da de de in fluên cia des ses dois fa to res
tem trans cen di do os li mi tes dos acor dos co mer ci a is
fir ma dos no âm bi to da Orga ni za ção Mun di al do Co-
mér cio, de for ma des fa vo rá vel ao Bra sil, o que está le -
van do o go ver no bra si le i ro a di ver sos pro ces sos de
re cla ma ção na en ti da de mun di al, in clu si ve com a so li-
ci ta ção de tri bu na is de ar bi tra gem, como no caso do
sub sí dio nor te-ame ri ca no aos seus pro du to res de al -
go dão e do sub sí dio eu ro peu aos pro du to res de açú -
car, que fo ram de nun ci a dos em se tem bro de 2002 e
se rão ago ra ob je to de con tes ta ção jun to à OMC, por
par te do Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues, da Agri cul tu ra.

Ou tro exem plo sig ni fi ca ti vo foi o caso do sub sí-
dio ca na den se à sua in dús tria ae ro náu ti ca, que, des -
cum prin do nor mas da OMC, per mi tia a prá ti ca de pre -
ços in com pa rá ve is no mer ca do in ter na ci o nal, com

gra ves pre ju í zos aos con cor ren tes, en tre os qua is a
bra si le i ra EMBRAER. Em re cen te de ci são, a OMC fa -
cul tou ao Bra sil a apli ca ção de cer ca de 250 mi lhões
de dó la res de mul ta ao Ca na dá, por vi o la ção de re-
gras co mer ci a is.

No en tan to, a ques tão trans cen de, de mu i to, a
so lu ção de um ou dois ca sos par ti cu la res, in se rin-
do-se no con tex to ma i or da co mu ni da de in ter na ci o-
nal, de for ma con sis ten te e equâ ni me, o que, para o
Bra sil, sig ni fi ca um tra ta men to ade qua do aos pro du-
tos de nos sa pa u ta, prin ci pal men te em re la ção ao se -
tor pri má rio, como con tra par ti da às fa ci li da des ta ri fá-
ri as que os pa í ses do Pri me i ro Mun do pre ten dem
con se guir em re la ção a seus pro du tos, quan do ex por-
ta dos para o Bra sil.

A li be ra li za ção do co mér cio in ter na ci o nal de
pro du tos agrí co las será a nos sa ban de i ra de ne go ci a-
ção jun to à OMC, ace nan do in clu si ve com a pos si bi li-
da de de re ta li a ção em re la ção à im por ta ção de pro -
du tos ma nu fa tu ra dos e ser vi ços e a in ves ti men tos em 
nos so País, caso não se pro ce da a um ajus te no ce -
ná rio pro te ci o nis ta, que hoje pre ju di ca sig ni fi ca ti va-
men te nos sas ex por ta ções pri má ri as.

O as sun to está em pa u ta no Co mi tê de Agri cul-
tu ra da OMC, que de ve rá re u nir-se em fi nal de mar ço
pró xi mo, para dis cu tir e apro var as di re tri zes para o
pró xi mo triê nio.

Em re u nião pre pa ra tó ria, no Ja pão, a de le ga ção
bra si le i ra, for ma da pe los Mi nis tros da Agri cul tu ra, das 
Re la ções Exte ri o res e do De sen vol vi men to, está ne -
go ci an do a re du ção das ta ri fas de im por ta ção de pro -
du tos agrí co las e a ces sa ção dos sub sí di os in ter nos,
o que irá re pre sen tar um sen sí vel acrés ci mo de com -
pe ti ti vi da de para nos sos pro du tos.

Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão do co mér cio
in ter na ci o nal de pro du tos agrí co las é um dos pro ble-
mas mais sé ri os de nos so fu tu ro eco nô mi co, uma vez
que a ade qua da for mu la ção e acor do so bre o tema
são fun da men ta is para a con so li da ção do Mer co sul e
fa tor de sus ten ta ção re gi o nal nas fu tu ras ne go ci a-
ções da ALCA, em que os Esta dos Uni dos de ve rão fa -
zer con ces sões em re la ção ao atu al ce ná rio de pro te-
ci o nis mo, sob pena de se in vi a bi li zar a efe ti va in te gra-
ção con ti nen tal.

Do pon to de vis ta do Con gres so Na ci o nal, tor -
na-se in dis pen sá vel o apo io às ini ci a ti vas go ver na-
men ta is que vi sem a man ter a con sis ten te e jus ta in -
ser ção bra si le i ra no ce ná rio de tro cas in ter na ci o na is,
ques tão que se so bre põe a cor ren tes po lí ti cas ou par-
ti dá ri as, mas que se re ves te de va lo res ma i o res,
como a ga ran tia de nos so fu tu ro de sen vol vi men to e
até mes mo a nos sa pró pria so be ra nia.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, acor ro à tri bu na
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do Se na do Fe de ral, para trans mi tir aos meus pa res,
ao povo bra si le i ro e aos pa ra en ses mi nha sa tis fa ção
pelo ani ver sá rio de 100 anos do Pará Clu be, fun da do
em 05 de abril de 1903.

A his tó ria des sa agre mi a ção, com sede em Be -
lém, con fun de-se com a his tó ria da pró pria ca pi tal.
Inte gra-se à cul tu ra do Esta do do Pará. É tam bém
par te pre sen te nas dis ser ta ções, fil mes e li vros de cu -
nho so ci o ló gi co, que re tra tam a fu são con tra cul tu ral
en tre Bra sil e Ingla ter ra, nos idos be le nen ses, à épo -
ca das pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX.

Fun da do por in gle ses que lá se ins ta la ram co -
mer ci al men te no iní cio do sé cu lo pas sa do, à gui sa de
im plan ta ção de em pre sas, tais como Bo oth Line; Pará 
Te lep ho ne; Port of Pará; Pará Ele tric e Ama zon Ri ver,
o Pará Clu be sur giu, ini ci al men te, como pon to de en -
con tro e de la zer do con tin gen te in glês ra di ca do em
Be lém.

Sua pri me i ra di re to ria foi as sim com pos ta: Ben -
ja mim Crimp – Pre si den te; Ce cil Sloyd – Vice-Pre si-
den te; Wal ter da Cos ta – Se cre tá rio; H.P. Ca loi – Te-
sou re i ro e W.S. Ro bert son, J. A Amo rim e W. Chur chil
– mem bros su plen tes. Nes se pe río do – está a cons tar
na ata de fun da ção do clu be – fo ram alo ca dos 6.200
con tos de réis para a aqui si ção do imó vel, que lhe ser-
vi ria de sede.

Com a es ta ti za ção des sas em pre sas e o con se-
qüen te re tor no dos in gle ses ao seu país de ori gem,
ini cia-se nova fase do Clu be Pará, já com nu me ro sos
bra si le i ros pa ra en ses em seu qua dro de as so ci a dos.
Trans fe re-se para a Ave ni da Na za ré, en tão al cu nha da
pe los pa ra en ses de Estra da de Na za ré, ca mi nho cer -
to, até hoje tri lha do, pela fa mo sa pro cis são do Cí rio
de Na za ré.

Na atu a li da de, com apro xi ma da men te 4.800 só -
ci os, o Pará Clu be está se di a do na tra ves sa Lo mas
Va len ti nas, con tan do, tam bém, com sede cam pes tre,
cuja es tru tu ra de pro gra mas de en tre te ni men to mu i to
or gu lha os pa ra en ses.

Asso cio-me, pois, com mu i to pra zer, à Câ ma ra
Mu ni ci pal de Be lém, que pres ta rá ho me na gens ao
Cen te ná rio do Pará Clu be. Afi nal, não se tra ta, Sr.
Pre si den te, de mais uma as so ci a ção, de mais uma
agre mi a ção, de mais um clu be, en tre tan tos dis pos tos
pelo Bra sil de hoje. Tra ta-se do Pará Clu be, cen te ná-
ria agre mi a ção que, nas cen do de um fato eco nô mi co
– aflu xo em pre sa ri al es tran ge i ro ao Pará –, tor nou-se
um sím bo lo de per ti ná cia e de oti mi za ção ad mi nis tra-
ti va. Agi gan tou-se em pro pó si tos, atra ves sou um sé -
cu lo, agre gan do os pa ra en ses em tor no do es por te,
da cul tu ra de en tre te ni men to e da afa bi li da de so ci al.

Faço, pois, Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas as
pa la vras do atu al Pre si den te do Pará Clu be, Dr. Anto -
nio Car los Sil va Pan to ja, que, com mu i ta pro pri e da de,
diz que de clu be das eli tes do iní cio do sé cu lo pas sa-
do, ele pas sou a ser o clu be do co ra ção dos pa ra en-
ses, e as sim per ma ne ce.

Pa ra be ni zo, por tan to, o seu qua dro de as so ci a-
dos, sua atu al e efi ci en te di re to ria, que con ta com o
pri vi lé gio de es tar nes sa con di ção, no mo men to em
que o Pará Clu be com ple ta 100 anos de fun da ção.

Con gra tu lo-me, ain da, com o povo do Pará pelo
trans cur so da data. Afi nal esse clu be, cu jas eta pas
ini ci a is são de can ta das em do cu men tá ri os so bre o
Bra sil, não está in ser to em ou tra pla ga, e sim na que la
Uni da de Fe de ra ti va, no nos so Pará. Afi nal, ele faz
par te da his tó ria da que le Esta do e, pe las suas es pe-
ci fi ci da des so ci o ló gi cas e cul tu ra is de cri a ção, por
que não di zer do País?

Essa era a ho me na gem que me cum pria pres tar
ao Pará Clu be, para que pas se esta a in te grar des de
já os Ana is des ta Casa, ne les se per pe tu an do pela tri -
lha de ou tros tan tos cen te ná ri os que a agre mi a ção
em ca u sa ha ve rá de gal gar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 54 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL SENADOR JOSÉ SARNEY

3-4-2003 Qu in ta-fe i ra

12h – Se nhor Ahmed El Ka di ri, Vice-Pre si den te
da Câ ma ra dos Se na do res do Mar ro co so, acom pa-
nha do do Se na dor Mo ha med Ja ou ha ri, Se na dor
Mus tap ha El Yem li e do em ba i xa dor no Bra sil, Abde -
ma lek Cher ka oui Gha zou an. – Pre si dên cia do Se na-
do Fe de ral.

14h15 – Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos, Mi nis-
tro da Jus ti ça, acom pa nha do do Se na dor Alo í zio Mer -
ca dan te. – Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.

14h30 – Ses são com a pre sen ça do Mi nis tro da
Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos. – Ple ná rio do Se na-
do Fe de ral.

18h – De pu ta da Ma ni nha, acom pa nha da da
Emba i xa do ra Dul ce Ma ria Pe re i ra, para tra tar do I
Encon tro de Mu lhe res Par la men ta res dos Pa í ses de
Lín gua Por tu gue sa e do II Encon tro de Mu lhe res Par -
la men ta res. – Pre si dên cia do Se na do Fe de ral.
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Ata da 1ª Re u nião, em 4 de abril de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Val mir Ama ral

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras e 10 mi -
nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Val mir Ama ral) – Não há
nú me ro re gi men tal para a aber tu ra da ses são, não
po den do esta ser re a li za da.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, o Expe di en te que se en con tra so bre a mesa
será des pa cha do pela Pre si dên cia, in de pen den te-
men te de le i tu ra.

É o se guin te o Expe di en te des pa cha do:

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO 
DOS TRANSPORTES

 – Nº 50, de 28 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 8, de
2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

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.

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 233/2003, de 26 de mar ço úl ti mo, co mu ni-
can do o ar qui va men to, por in cons ti tu ci o na li da de, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 21, de 1997 (nº 2.859/97, na que la Casa), que dis -
põe so bre nor ma ge ral de or ga ni za ção que tor na obri -
ga tó ria a ava li a ção psi co ló gi ca pe rió di ca dos in te-
gran tes das po lí ci as e cor pos de bom be i ros mi li ta res
e ci vis; e

Nº 234 de 2003, de 26 de mar ço úl ti mo, co mu ni-
can do o ar qui va men to, por in ju ri di ci da de, do Subs ti tu-
ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
1991 (nº 2.482/89, na que la Casa), que cria e re gu la-
men ta o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da
Ciên cia e Tec no lo gia – FNDCT e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2003
(Nº 5.073/2001, na Casa de ori gem)

de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca

Alte ra a Lei no 7.210, de 11 de ju nho
de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal e o De -
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984

-Lei de Exe cu ção Pe nal, pas sa a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 6º A clas si fi ca ção será fe i ta por
Co mis são Téc ni ca de Clas si fi ca ção que ela -
bo ra rá o pro gra ma in di vi du a li za do da pena
pri va ti va de li ber da de ade qua da ao con de-
na do ou pre so pro vi só rio.” (NR)

“Art. 52. A pra ti ca de fato pre vis to
como cri me do lo so cons ti tui fal ta gra ve e,
quan do oca si o ne sub ver são da or dem ou
dis ci pli na in ter nas, su je i ta o pre so pro vi só-
rio, ou con de na do, sem pre ju í zo da san ção
pe nal, ao re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do,
com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e
ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve de mes ma es-
pé cie, até o    li mi te de um sex to da pena
apli ca da;

II – re co lhi men to em cela in di vi du al;
III – vi si tas se ma na is de duas pes so as,
sem con tar as cri an ças, com du ra ção

de duas ho ras
IV –  pre so terá di re i to à sa í da da cela

por 2 ho ras diá ri as para ba nho de sol.
§ 1º  re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do

tam bém po de rá abri gar pre sos pro vi só ri os
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ou con de na dos, na ci o na is ou es tran ge i ros,
que apre sen tem alto ris co para a or dem e a
se gu ran ça do es ta be le ci men to pe nal ou da
so ci e da de.

§ 2º Esta rá igual men te su je i to ao re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do o pre so pro vi só-
rio ou o con de na do sob o qual re ca i am fun -
da das sus pe i tas de en vol vi men to ou par ti ci-
pa ção, a qual quer tí tu lo, em or ga ni za ções
cri mi no sas, qua dri lha ou ban do.” (NR)

“Art. 53. .................................................
..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do.” (NR)

“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a IV
do art. 53 se rão apli ca das pelo di re tor do
es ta be le ci men to.

Pa rá gra fo úni co. A sub mis são do pre so
pro vi só rio ao re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a do
de ve rá ser pre vi a men te au to ri za da pelo juiz,
ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co, em re que ri men-
to cir cuns tan ci a do ela bo ra do pelo di re tor do
es ta be le ci men to ou ou tra au to ri da de ad mi-
nis tra ti va.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do.

.....................................................(NR)

“Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va
po de rá de cre tar o iso la men to pre ven ti vo do
fal to so pelo pra zo de até dez dias. A in clu-
são do pre so no re gi me dis ci pli nar di fe ren ci-
a do, no in te res se da dis ci pli na e da ave ri-
gua ção do fato, de pen de rá de des pa cho do
juiz com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men-
to ou in clu são pre ven ti va no re gi me dis ci pli-
nar di fe ren ci a do será com pu ta do no pe río do
de cum pri men to da san ção dis ci pli nar.” (NR)

“Art. 70.. ................................................
I – emi tir pa re cer so bre in dul to e co mu-

ta ção de pena;
.......................................................(NR)

“Art. 86. .................................................
§ 1º A União Federal poderá construir

estabelecimento penal em local distante da
conde nação para recolher os condenados,

quando a medi da se justifique no interesse
da segurança públi ca ou do próprio
condenado.

..............................................................
§ 3º Ca be rá ao juiz com pe ten te, a re-

que ri men to da au to ri da de ad mi nis tra ti va de -
fi nir o es ta be le ci men to pri si o nal ade qua do
para abri gar o  pre so pro vi só rio ou con de na-
do, em aten ção ao re gi me e aos re qui si tos
es ta be le ci dos.” (NR)

“Art. 87 ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A União Fe de ral, os

Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Terri tó ri os
po de rão cons tru ir Pe ni ten ciá ri as des ti na das,
ex clu si va men te, aos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos que es te jam em re gi me fe cha-
do, su je i tos ao re gi me dis ci pli nar di fe ren ci a-
do, nos ter mos do art. 52 des ta lei.”(NR)

“Art. 112. A pena privativa de liberda de
será executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cum prido ao menos um sexto da pena
no regime ante rior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, res peitadas
as normas que vedam a progressão.

§ 1º A decisão será sempre motivada
e precedida de manifestação do Ministério
Público e do defensor.

§ 2º Idêntico procedimento será adotado
na concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previs tos nas normas vigentes.” (NR)

Art. 2º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 185. O acu sa do que com pa re cer
pe ran te a au to ri da de ju di ciá ria, no cur so do
pro ces so pe nal, será qua li fi ca do e in ter ro ga-
do na pre sen ça de seu de fen sor, cons ti tu í do
ou no me a do.

§ 1º O in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so
será fe i to no es ta be le ci men to pri si o nal em
que se en con trar, em sala pró pria, des de
que es te jam ga ran ti das a se gu ran ça do juiz
e au xi li a res, a pre sen ça do de fen sor e a pu -
bli ci da de do ato. Ine xis tin do a se gu ran ça, o
in ter ro ga tó rio será fe i to nos ter mos do Có di-
go de Pro ces so Pe nal.

§ 2º Antes da realização do
interrogatório, o juiz assegurará o direito de
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entrevista reservada do acusado com seu
defensor.” (NR)

“Art. 186. De po is de de vi da men te qua-
li fi ca do e ci en ti fi ca do do in te i ro teor da acu -
sa ção, o acu sa do será in for ma do pelo juiz,
an tes de ini ci ar o in ter ro ga tó rio, do seu di re i-
to de per ma ne cer ca la do e de não res pon-
der per gun tas que lhe fo rem for mu la das.

Pa rá gra fo úni co. O si lên cio, que não
im por ta rá em con fis são, não po de rá ser in-
ter pre ta do em pre ju í zo da de fe sa.”(NR)

“Art. 187. O in ter ro ga tó rio será cons ti-
tu í do de duas par tes: so bre a pes soa do
acu sa do e so bre os fa tos.

§ 1º Na pri me i ra par te o in ter ro gan do será 
per gun ta do so bre a re si dên cia, me i os de vida
ou pro fis são, opor tu ni da des so ci a is, lu gar onde
exer ce a sua ati vi da de, vida pre gres sa, no ta da-
men te se foi pre so ou pro ces sa do al gu ma vez
e, em caso afir ma ti vo, qual o ju í zo do pro ces so,
se hou ve sus pen são con di ci o nal ou con de na-
ção, qual a pena im pos ta, se a cum priu e ou-
tros da dos fa mi li a res e so ci a is.

§ 2º Na se gun da par te será per gun ta-
do so bre:

I – ser ver da de i ra a acu sa ção que lhe
é fe i ta;

II – não sen do ver da de i ra a acu sa ção,
se tem al gum mo ti vo par ti cu lar a que atri-
buí-la, se co nhe ce a pes soa ou pes so as a
quem deva ser im pu ta da a prá ti ca do cri me,
e qua is se jam, e se com elas es te ve an tes
da prá ti ca da in fra ção ou de po is dela;

III – onde es ta va ao tem po em que foi
co me ti da a in fra ção e se teve no ti cia des ta;

IV – as pro vas já apu ra das;
V – se co nhe ce as ví ti mas e tes te mu-

nhas já in qui ri das ou por in qui rir, e des de
quan do, e se tem o que ale gar con tra elas;

VI – se co nhe ce o ins tru men to com
que foi pra ti ca da a in fra ção, ou qual quer ob -
je to que com esta se re la ci o ne e te nha sido
apre en di do;

VII – to dos os de ma is fa tos e por me-
no res que con du zam à elu ci da ção dos an te-
ce den tes e cir cuns tân ci as da in fra ção;

VIII – se tem algo mais a ale gar em
sua de fe sa.” (NR)

“Art. 188. Após pro ce der ao in ter ro ga-
tó rio, o juiz in da ga rá das par tes se res tou al -

gum fato para ser es cla re ci do, for mu lan do
as per gun tas cor res pon den tes se o en ten-
der per ti nen te e re le van te.” (NR)

“Art. 189. Se o in ter ro gan do ne gar a
acu sa ção, no todo ou em par te, po de rá
pres tar es cla re ci men tos e in di car pro vas.”
(NR)

“Art. 190. Se con fes sar a au to ria, será
per gun ta do so bre os mo ti vos e cir cuns tân ci-
as do fato e se ou tras pes so as con cor re ram
para a in fra ção, e qua is se jam.” (NR)

“Art. 191. Ha ven do mais de um acu sa-
do, se rão in ter ro ga dos se pa ra da men te.”
(NR)

“Art. 192. O in ter ro ga tó rio do mudo, do
sur do ou do sur do-mudo será fe i to pela for -
ma se guin te:

I – ao sur do se rão apre sen ta das por
es cri to as per gun tas, que ele res pon de rá
oral men te;

II – ao mudo as per gun tas se rão fe i tas
oral men te, res pon den do-as por es cri to;

III – ao sur do-mudo as per gun tas se-
rão for mu la das por es cri to e do mes mo
modo dará as res pos tas.

Pa rá gra fo úni co. Caso o in ter ro gan do
não sa i ba ler ou es cre ver, in ter vi rá no

ato, como in tér pre te e sob com pro mis so,
pes soa ha bi li ta da a en ten dê-lo.” (NR)

“Art. 193. Qu an do o in ter ro gan do não
fa lar a lín gua na ci o nal, o in ter ro ga tó rio será
fe i to por meio de in tér pre te.”(NR)

“Art. 194. (re vo ga do)”

“Art. 195. Se o in ter ro ga do não sou ber
es cre ver, não pu der ou não qui ser as si nar,
tal fato será con sig na do no ter mo . “ (NR)

“Art. 196. A todo tem po o juiz po de-
rápro ce der a novo in ter ro ga tó rio de ofi cio ou 
a pe di do fun da men ta do de qual quer das
par tes.” (NR)

“Art. 261 ................................................
Pa rá gra fo úni co. A de fe sa téc ni ca,

quan do re a li za da por de fen sor pú bli co ou
da ti vo, será sem pre exer ci da atra vés de ma -
ni fes ta ção fun da men ta da.” (NR)

“Art. 360. Se o réu es ti ver pre so, será
pes so al men te ci ta do.” (NR)
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Art. 3º Os es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri os dis -
po rão de apa re lho de tec tor de me ta is, aos qua is de-
vem se sub me ter to dos que que i ram ter aces so ao
re fe ri do es ta be le ci men to, ain da que exer çam qual-
quer car go ou fun ção pú bli ca.

Art. 4º Os es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri os, es -
pe ci al men te os des ti na dos ao re gi me dis ci pli nar di fe-
ren ci a do, dis po rão, den tre ou tros equi pa men tos de
se gu ran ça, de blo que a do res de te le co mu ni ca ção
para te le fo nes ce lu la res, rá dio-trans mis so res e ou tros
me i os, de fi ni dos no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472, de 16 
de ju lho de 1997.

Art. 5º Nos ter mos cio dis pos to no in ci so I do art.
24 da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, ob ser va dos os art.
44 a 60 da Lei 7.210, de 11 de ju nho de 1984, os Esta -
dos e o Dis tri to Fe de ral po de rão re gu la men tar o re gi-
me dis ci pli nar di fe ren ci a do, em es pe ci al para:

I – es ta be le cer o sis te ma de ro dí zio en tre os
agen tes pe ni ten ciá ri os que en trem em con ta to di re to
com os pre sos pro vi só ri os e con de na dos;

II – as se gu rar o si gi lo so bre a iden ti da de e de ma-
is da dos pes so a is dos agen tes pe ni ten ciá ri os lo ta dos
nos es ta be le ci men tos pe na is de se gu ran ça má xi ma;

III – res trin gir o aces so dos pre sos pro vi só ri os e
con de na dos aos me i os de co mu ni ca ção de in for ma-
ção;

IV – dis ci pli nar o ca das tra men to e agen da men to
pré vio das en tre vis tas dos pre sos pro vi só ri os ou con -
de na dos com seus ad vo ga dos, re gu lar men te cons ti-
tu í dos nos au tos da ação pe nal ou pro ces so de exe -
cu ção cri mi nal, con for me o caso.

Art. 6º No caso de mo tim, o Di re tor do Esta be le-
ci men to Pri si o nal po de rá de ter mi nar a trans fe rên cia
do pre so, co mu ni can do-a ao juiz com pe ten te no pra -
zo de até vin te e qua tro ho ras.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo ga-se o art. 194 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.073, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.210,
de 11 de ju lho de 1984, que Insti tui a Lei
de Exe cu ção Pe nal, e do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go
de Pro ces so Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei de Exe cu ção Pe nal (Lei nº 7.210, de 

11 de ju lho de 1984), pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:

“Art. 52. A prá ti ca de fato pre vis to
como cri me do lo so cons ti tui fal ta gra ve e su -
je i ta o pre so, ou con de na do, sem pre ju í zo
da san ção pe nal, ao re gi me dis ci pli nar di fe-
ren ci a do, com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – du ra ção má xi ma de tre zen tos e
ses sen ta dias, sem pre ju í zo de re pe ti ção da 
san ção por nova fal ta gra ve de mes ma es-
pé cie;

II – cum pri men to da pena em cela in di-
vi du al, na qual o con de na do de verá per ma-
ne cer por de zes se is ho ras diá ria;

III – vi si tas se ma na is de ape nas duas
pes so as, sem con tar as cri an ças, com du ra-
ção de duas ho ras”(NR)

“Art. 53. .................................................
..............................................................
V – in clu são no re gi me dis ci pli nar di fe-

ren ci a do.”(NR)
“Art. 54. As san ções dos in ci sos I a III,

do ar ti go an te ri or, se rão apli ca das pelo di re-
tor do es ta be le ci men to; as dos in ci sos IV e
V, por con se lho dis ci pli nar, con for me dis pu-
ser o re gu la men to.” (NR)

“Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e
a res tri ção de di re i tos não po de rão ex ce der
a trin ta dias, res sal va da a hi pó te se do re gi-
men to dis ci pli nar di fe ren ci a do.

..............................................................
“Art. 86. .................................................
..............................................................
§ 3º A trans fe rên cia do con de na do ou

do pre so para ou tro es ta be le ci men to pe nal
será de ter mi na da pela au to ri da de ad mi nis-
tra ti va, co mu ni can do-se, ime di a ta men te, ao
juiz da exe cu ção.” (NR)

“Art. 87. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A União Fe de ral, os

Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Terri tó ri os
po de rão cons tru ir Pe ni ten ciá ri as des ti na das,
ex clu si va men te, aos con de na dos que es te-
jam em re gi me fe cha do e te nham pra ti ca do
fal ta gra ve, nos ter mos do art. 52, ca put,
des ta lei.”(NR)

Art. 2º O De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 185. ...............................................
§ 1º O in ter ro ga tó rio do acu sa do pre so

será fe i to no es ta be le ci men to pri si o nal em
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que se en con trar, em sala pró pria, des de
que es te jam ga ran ti das a se gu ran ça do juiz
e au xi li a res, a pre sen ça do de fen sor e a pu -
bli ci da de do ato.

§ 2º Antes da re a li za ção do in ter ro ga-
tó rio, o juiz as se gu ra rá o di re i to de en tre vis -
ta re ser va da do acu sa do com seu de fen sor.
Du ran te a au diên cia, o juiz de ve rá man ter
um am bi en te im par ci al e isen to de pres sões
so bre o in ter ro gan do.”(NR)

“Art. 360. Se o réu es ti ver pre so, será
pes so al men te ci ta do.” (NR)

Art. 3º Re vo gam-se as le tras g e h, do in ci so V,
do art. 66, da Lei nº 7.210, de 11 ju lho de 1984.

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

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 842, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º do art. 64 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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, o tex to do
pro je to de lei que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.210,
de 11 de ju lho de 1984, que ins ti tui a Lei de Exe cu ção
Pe nal, e do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal”.

Bra sí lia, 10 de agos to de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 201 – MJ

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce-

lên cia o ane xo Pro je to de Lei, que tem por es co po al -
te rar dis po si ti vos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de
1984 que Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal, e do De -
cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go
de Pro ces so Pe nal.

2. Tal pro pos ta al te ra a Lei de Exe cu ção Pe nal e
o Có di go de Pro ces so Pe nal em ma té ri as so bre as
qua is há con sen so en tre os res pon sá ve is pela ad mi-
nis tra ção pe ni ten ciá ria de to dos os Esta dos da Fe de-
ra ção, que re cla mam, ur gen te men te, a ado ção das
me di das que ora se pro põe.

3. Ba si ca men te, o pre sen te pro je to apre sen ta
três no vi da des, a pri me i ra cria um re gi me dis ci pli nar
di fe ren ci a do, para pre sos que es te ja em re gi me fe-
cha do e co me tam fal ta gra ve equi va len te à prá ti ca de

cri me do lo so; a se gun da, trans fe re para a au to ri da de
ad mi nis tra ti va a atri bu i ção so bre a trans fe rên cia dos
pre sos, o que hoje é com pe tên cia do juiz da exe cu-
ção; e, por úl ti mo, de ter mi na que os in ter ro ga tó ri os
dos acu sa dos pre sos se jam re a li za dos, sem pre que
pos sí vel, nos es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri os em
que es te jam re co lhi dos.

4. So bre as al te ra ções ora pro pos tas é de bom
al vi tre des ta car, o se guin te: O re gi me dis ci pli nar di fe-
ren ci a do terá as se guin tes ca rac te rís ti cas: 1) du ra ção
má xi ma de tre zen tos e ses sen ta dias, sem pre ju í zo
de re pe ti ção da san ção por nova fal ta gra ve de mes -
ma es pé cie; 2) cum pri men to da pena em cela in di vi-
du al, na qual o con de na do de ve rá per ma ne cer por
de zes se is ho ras diá ri as; 3) vi si tas se ma na is de ape -
nas duas pes so as, sem con tar as cri an ças, com du ra-
ção de duas ho ras. Para o cum pri men to des te re gi me
dis ci pli nar di fe ren ci a do, a União Fe de ral, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os po de rão cons tru ir
Pe ni ten ciá ri as des ti na das, ex clu si va men te, a con de-
na dos em tal re gi me.

5. Já a ne ces si da de de que a trans fe rên cia dos
pre sos seja de ter mi na da pela au to ri da de ad mi nis tra-
ti va e não mais pelo juiz da exe cu ção tem sido ob je to
de cons tan tes re i vin di ca ções dos Se cre tá ri os Esta du-
a is das pas tas às qua is com pe te a ad mi nis tra ção do
sis te ma pri si o nal, bem como foi su ge ri da pelo Con se-
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria. Tra -
ta-se de me di da que per mi ti rá ma i or agi li za ção em
tais trans fe rên ci as, o que será de gran de im por tân cia,
prin ci pal men te em mo men tos nos qua is se jam ne-
ces sá ri as pro vi dên ci as rá pi das, tan to para evi tar,
quan to para por fim a re be liões.

6. Por fim, al te ra-se tam bém o Có di go de Pro-
ces so Pe nal para per mi tir que o in ter ro ga tó rio de acu -
sa dos pre sos seja re a li za do no pró prio es ta be le ci-
men to pe ni ten ciá rio no qual o mes mo se en con tra re -
co lhi do. Tal me di da, que já vem sen do ado ta da em al -
guns Esta dos, será um fa tor que dará ma i or agi li da de
aos pro ces sos e ma i or se gu ran ça tan to à po pu la ção
em ge ral, quan to às pes so as que di a ri a men te fre-
qüen tam os fó runs. Sem a ne ces si da de do trans por te
dos pre sos, ha ve rá ma i or se gu ran ça, evi tan do-se fu -
gas ou res ga tes nos iti ne rá ri os. Ha ve rá eco no mia de
di nhe i ro e de po li ci a is, com o fim de inú me ras es col-
tas que são re a li za das di a ri a men te. Ha ve rá ma i or agi -
li da de nos pro ces sos, vis to que mu i tas ve zes, por fal -
ta de es col ta, os pre sos não são apre sen ta dos em ju í-
zo, sen do ne ces sá rio re mar car as au diên ci as, com
atra so da mar cha pro ces su al. De ou tro lado, não ha -
ve rá pre ju í zo ao pre so, ten do em vis ta que fica as se-
gu ra do, ex pres sa men te, que o in ter ro ga tó rio será re -
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a li za do em sala pró pria, ga ran ti da a pre sen ça do de -
fen sor e a pu bli ci da de do ato. Ao mais, o juiz de ve rá
as se gu ra rá o di re i to de en tre vis ta re ser va da do acu -
sa do com seu de fen sor e, du ran te a au diên cia, de ve rá
man ter um am bi en te im par ci al e isen to de pres sões
so bre o in ter ro gan do.

7. Estas, Se nhor Pre si den te, as re gras que sub -
me te mos ao ele va do des cor ti no de Vos sa Exce lên-
cia, acre di tan do que, com sua ado ção, em ca rá ter
emer gen ci al, o Po der Pú bli co es ta rá dan do im por tan-
te pas so na so lu ção dos con fli tos hoje exis ten tes no
Sis te ma Pe ni ten ciá rio, ra zão pela qual so li ci ta mos
nos ter mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral
a sua tra mi ta ção em re gi me de ur gên cia.

Res pe i to sa men te, – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça

MENSAGEM Nº 1.055, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as a fim de so li ci tar

seja con si de ra da sem efe i to, e, por tan to, can ce la da, a 
ur gên cia pe di da com apo io no pa rá gra fo 1º do ar ti go
64 da Cons ti tu i ção Fe de ral para o Pro je to de Lei nº
5.073, de 2001, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984, que Insti tui a Lei de
Exe cu ção Pe nal, e do De cre to-lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal”, en vi a-
do ao Con gres so Na ci o nal com a Men sa gem nº 842,
de 10 de agos to de 2001.

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;
....................................................................................

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

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

Art. 6º A clas si fi ca ção será fe i ta por Co mis são
Téc ni ca de Clas si fi ca ção que ela bo ra rá o pro gra ma
in di vi du a li za dor e acom pa nha rá a exe cu ção das pe -
nas pri va ti vas de li ber da de e res tri ti vas de di re i tos,
de ven do pro por, à au to ri da de com pe ten te, as pro-
gres sões e re gres sões dos re gi mes, bem como as
con ver sões.

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

SEÇÃO III
Da dis ci pli na

SUBSEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 44. A dis ci pli na con sis te na co la bo ra ção
com a or dem, na obe diên cia às de ter mi na ções das
au to ri da des e seus agen tes e no de sem pe nho do tra -
ba lho.

Pa rá gra fo úni co. Estão su je i tos à dis ci pli na o
con de na do à pena pri va ti va de li ber da de ou res tri ti va
de di re i tos e o pre so pro vi só rio.

Art. 45. Não ha ve rá fal ta nem san ção dis ci pli nar
sem ex pres sa e an te ri or pre vi são le gal ou re gu la men-
tar.

§ 1º As san ções não po de rão co lo car em pe ri go
a in te gri da de fí si ca e mo ral do con de na do.

§ 2º É ve da do o em pre go de cela es cu ra.
§ 3º São ve da das as san ções co le ti vas.
Art. 46. O con de na do ou de nun ci a do, no iní cio

da exe cu ção da pena ou da pri são, será ci en ti fi ca do
das nor mas dis ci pli na res.

Art. 47. O po der dis ci pli nar, na exe cu ção da
pena pri va ti va de li ber da de, será exer ci do pela au to ri-
da de ad mi nis tra ti va con for me as dis po si ções re gu la-
men ta res.

Art. 48. Na exe cu ção das pe nas res tri ti vas de di -
re i tos, o po der dis ci pli nar será exer ci do pela au to ri da-
de ad mi nis tra ti va a que es ti ver su je i to o con de na do.

Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves, a au to ri da de
re pre sen ta rá ao Juiz da exe cu ção para os fins dos ar-
ti gos 118, in ci so I, 125, 127, 181, §§ 1º, le tra d, e 2º
des ta Lei.

SUBSEÇÃO II
Das Fal tas Dis ci pli na res

Art. 49. As fal tas dis ci pli na res clas si fi cam-se em
le ves, mé di as e gra ves. A le gis la ção lo cal es pe ci fi ca rá
as leves e mé di as, bem as sim as res pec ti vas san ções.

Pa rá gra fo úni co. Pune-se a ten ta ti va com a san -
ção cor res pon den te à fal ta con su ma da.
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Art. 50. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena
pri va ti va de li ber da de que:

I – in ci tar ou par ti ci par de mo vi men to para sub -
ver ter a or dem ou a dis ci pli na;

II – fu gir;
III – pos su ir, in de vi da men te, ins tru men to ca paz

de ofen der a in te gri da de fí si ca de ou trem;
IV – pro vo car aci den te de tra ba lho;
V – des cum prir, no re gi me aber to, as con di ções

im pos tas;
VI – inob ser var os de ve res pre vis tos nos in ci sos

II e V, do ar ti go 39, des ta Lei. Pa rá gra fo úni co. O dis -
pos to nes te ar ti go apli ca-se, no que cou ber, ao pre so
pro vi só rio.

Art. 51. Co me te fal ta gra ve o con de na do à pena
res tri ti va de di re i tos que:

I – des cum prir, in jus ti fi ca da men te, a res tri ção
im pos ta;

II – re tar dar, in jus ti fi ca da men te, o cum pri men to
da obri ga ção im pos ta;

III – inob ser var os de ve res pre vis tos nos in ci sos
II e V, do ar ti go 39, des ta Lei. Art. 52. A prá ti ca de fato
pre vis to como cri me do lo so cons ti tui fal ta gra ve e su -
je i ta o pre so, ou con de na do, à san ção dis ci pli nar, sem 
pre ju í zo da san ção pe nal.

SUBSEÇÃO III
Das San ções e das Re com pen sas

Art. 53. Cons ti tu em san ções dis ci pli na res:
I – ad ver tên cia ver bal;
II – re pre en são;
III – sus pen são ou res tri ção de di re i tos (ar ti go

41, pa rá gra fo úni co);
IV – iso la men to na pró pria cela, ou em lo cal ade -

qua do, nos es ta be le ci men tos que pos su am alo ja-
men to co le ti vo, ob ser va do o dis pos to no ar ti go 88
des ta Lei.

Art. 54. As san ções dos in ci sos I a III do ar ti go
an te ri or se rão apli ca das pelo di re tor do es ta be le ci-
men to; a do in ci so IV, por Con se lho Dis ci pli nar, con -
for me dis pu ser o re gu la men to.

Art. 55. As re com pen sas têm em vis ta o bom
com por ta men to re co nhe ci do em fa vor do con de na do,
de sua co la bo ra ção com a dis ci pli na e de sua de di ca-
ção ao tra ba lho.

Art. 56. São re com pen sas:
I – o elo gio;
II – a con ces são de re ga li as.

Pa rá gra fo úni co. A le gis la ção lo cal e os re gu la-
men tos es ta be le ce rão a na tu re za e a for ma de con -
ces são de re ga li as.

SUBSEÇÃO IV
Da Apli ca ção das San ções

Art. 57. Na apli ca ção das san ções dis ci pli na res
le var-se-á em con ta a pes soa do fal to so, a na tu re za e
as cir cuns tân ci as do fato, bem como as suas con se-
qüên ci as. Pa rá gra fo úni co. Nas fal tas gra ves, apli-
cam-se as san ções pre vis tas nos in cí sos III e IV, do
ar ti go 53, des ta Lei.

Art. 58. O iso la men to, a sus pen são e a res tri ção
de di re i tos não po de rão ex ce der a 30 (trin ta) dias.

Pa rá gra fo úni co. O iso la men to será sem pre co -
mu ni ca do ao Juiz da exe cu ção.

SUBSEÇÃO V
Do Pro ce di men to Dis ci pli nar

Art. 59. Pra ti ca da a fal ta dis ci pli nar, de ve rá ser
ins ta u ra do o pro ce di men to para sua apu ra ção, con-
for me re gu la men to, as se gu ra do o di re i to de de fe sa.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da.
Art. 60. A au to ri da de ad mi nis tra ti va po de rá de -

cre tar o iso la men to pre ven ti vo do fal to so, pelo pra zo
má xi mo de 10 (dez) dias, no in te res se da dis ci pli na e
da ave ri gua ção do fato.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de iso la men to pre ven-
ti vo será com pu ta do no pe río do de cum pri men to da
san ção dis ci pli nar.

....................................................................................
Art. 70. Incum be ao Con se lho Pe ni ten ciá rio:
I – emi tir pa re cer so bre li vra men to con di ci o nal,

in dul to e co mu ta ção de pena;

....................................................................................
Art. 86. As pe nas pri va ti vas de li ber da de apli ca-

das pela Jus ti ça de uma Uni da de Fe de ra ti va po dem
ser exe cu ta das em ou tra uni da de, em es ta be le ci men-
to lo cal ou da União.

§ 1º A União Fe de ral po de rá cons tru ir es ta be le-
ci men to pe nal em lo cal dis tan te da con de na ção para
re co lher, me di an te de ci são ju di ci al, os con de na dos à
pena su pe ri or a 15 (quin ze) anos, quan do a me di da
se jus ti fi que no in te res se da se gu ran ça pú bli ca ou do
pró prio con de na do.

§ 2º Con for me a na tu re za do es ta be le ci men to,
nele po de rão tra ba lhar os li be ra dos ou egres sos que
se de di quem a obras pú bli cas ou ao apro ve i ta men to
de ter ras oci o sas.
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CAPÍTULO II
Da Pe ni ten ciá ria

Art. 87. A pe ni ten ciá ria des ti na-se ao con de na-
do à pena de re clu são, em re gi me fe cha do.

Art. 88. O con de na do será alo ja do em cela in di-
vi du al que con te rá dor mi tó rio, apa re lho sa ni tá rio e la -
va tó rio.

....................................................................................
Art. 112. A pena pri va ti va de li ber da de será exe -

cu ta da em for ma pro gres si va, com a trans fe rên cia
para re gi me me nos ri go ro so, a ser de ter mi na da pelo
Juiz, quan do o pre so ti ver cum pri do ao me nos 1/6
(um sex to) da pena no re gi me an te ri or e seu mé ri to in -
di car a pro gres são.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da e pre -
ce di da de pa re cer da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi-
ca ção e do exa me cri mi no ló gi co, quan do ne ces sá rio.

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

DECRETO-LEI  Nº 3.689, 
E 3 DE OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

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

CAPÍTULO III
Do Inter ro ga tó rio do Acu sa do

Art. 185. O acu sa do, que for pre so, ou com pa re-
cer, es pon ta ne a men te ou em vir tu de de in ti ma ção,
pe ran te a au to ri da de ju di ciá ria, no cur so do pro ces so
pe nal, será qua li fi ca do e in ter ro ga do.

Art. 186. Antes de ini ci ar o in ter ro ga tó rio, o juiz
ob ser va rá ao réu que, em bo ra não es te ja obri ga do a
res pon der às per gun tas que lhe fo rem for mu la das, o
seu si lên cio po de rá ser in ter pre ta do em pre ju í zo da
pró pria de fe sa.

Art 187. O de fen sor do acu sa do não po de rá in -
ter vir ou in flu ir, de qual quer modo, nas per gun tas e
nas res pos tas.

Art. 188. O réu será per gun ta do so bre o seu
nome, na tu ra li da de, es ta do, ida de, fi li a ção, re si dên-
cia, me i os de vida ou pro fis são e lu gar onde exer ce a
sua ati vi da de e se sabe ler e es cre ver, e, de po is de ci -
en ti fi ca do da acu sa ção, será in ter ro ga do so bre:

I – onde es ta va ao tem po em que foi co me ti da a
in fra ção e se teve no tí cia des ta;

II – as pro vas con tra ele já apu ra das;
III – se co nhe ce a ví ti ma e as tes te mu nhas já in -

qui ri das ou por in qui rir, e des de quan do, e se tem o
que ale gar con tra elas;

IV – se co nhe ce o ins tru men to com que foi pra ti-
ca da a in fra ção, ou qual quer dos ob je tos que com
esta se re la ci o ne e te nha sido apre en di do;

V – se ver da de i ra a im pu ta ção que lhe é fe i ta;
VI – se, não sen do ver da de i ra a im pu ta ção, tem

al gum mo ti vo par ti cu lar a que atri buí-la, se co nhe ce a
pes soa ou pes so as a que deva ser im pu ta da a prá ti ca
do cri me, e qua is se jam, e se com elas es te ve an tes
da prá ti ca da in fra ção ou de po is dela;

VII – to dos os de ma is fa tos e por me no res, que
con du zam à elu ci da ção dos an te ce den tes e cir cuns-
tân ci as da in fra ção;

VIII – sua vida pre gres sa, no ta da men te se foi
pre so ou pro ces sa do al gu ma vez e, no caso afir ma ti-
vo, qual o ju í zo do pro ces so, qual a pena im pos ta e se
a cum priu.

Pa rá gra fo úni co. Se o acu sa do ne gar a im pu ta-
ção no todo ou em par te, será con vi da do a in di car as
pro vas da ver da de de suas de cla ra ções.

Art. 189. Se hou ver co-réus, cada um de les será
in ter ro ga do se pa ra da men te.

Art. 190. Se o réu con fes sar a au to ria, será es -
pe ci al men te per gun ta do so bre os mo ti vos e cir cuns-
tân ci as da ação e se ou tras pes so as con cor re ram
para a in fra ção e qua is se jam.

Art. 191. Con sig nar-se-ão as per gun tas que o
réu de i xar de res pon der e as ra zões que in vo car para
não fazê-lo.

Art. 192. O in ter ro ga tó rio do mudo, do sur do ou
do sur do-mudo será fe i to pela for ma se guin te:

I – ao sur do se rão apre sen ta das por es cri to as
per gun tas, que ele res pon de rá oral men te;

II – ao mudo as per gun tas se rão fe i tas oral men-
te, res pon den do-as ele por es cri to;

III – ao sur do-mudo as per gun tas se rão for mu la-
das por es cri to e por es cri to dará ele as res pos tas.

Pa rá gra fo úni co. Caso o in ter ro ga do não sa i ba
ler ou es cre ver, in ter vi rá no ato, como in tér pre te e sob
com pro mis so, pes soa ha bi li ta da a en ten dê-lo.

Art. 193. Qu an do o acu sa do não fa lar a lín gua
na ci o nal, o in ter ro ga tó rio será fe i to por in tér pre te.

Art. 194. Se o acu sa do for me nor, pro ce der-se-á
ao in ter ro ga tó rio na pre sen ça de cu ra dor.

Art. 195. As res pos tas do acu sa do se rão di ta das
pelo juiz e re du zi das a ter mo, que, de po is de lido e ru -
bri ca do pelo es cri vão em to das as suas fo lhas, será
as si na do pelo juiz e pelo acu sa do.

Pa rá gra fo úni co. Se o acu sa do não sou ber es -
cre ver, não pu der ou não qui ser as si nar, tal fato será
con sig na do no ter mo.
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Art. 196. A todo tem po, o juiz po de rá pro ce der a
novo in ter ro ga tó rio.
....................................................................................

Art. 261. Ne nhum acu sa do, ain da que au sen te
ou fo ra gi do, será pro ces sa do ou jul ga do sem de fen-
sor.

Art. 262. Ao acu sa do me nor dar-se-á cu ra dor.
....................................................................................

Art. 360. Se o réu es ti ver pre so, será re qui si ta da
a sua apre sen ta ção em ju í zo, no dia e hora de sig na-
dos.
....................................................................................

LEI 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dis põe so bre a or ga ni za ção dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções, a cri a ção
e fun ci o na men to de um ór gão re gu la dor
e ou tros as pec tos ins ti tu ci o na is, nos ter -
mos da Emen da Cons ti tu ci o nal  8, de
1995.

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

LIVRO III
Da Organização dos Ser vi ços

de Telecomunicações

TÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

CAPÍTULO I
Das De fi ni ções

Art. 60. Ser vi ço de te le co mu ni ca ções é o con -
jun to de ati vi da des que pos si bi li ta a ofer ta de te le co-
mu ni ca ção.

§ 1º Te le co mu ni ca ção é a trans mis são, emis são
ou re cep ção, por fio, ra di o e le tri ci da de, me i os óp ti cos
ou qual quer ou tro pro ces so ele tro mag né ti co, de sím -
bo los, ca rac te res, si na is, es cri tos, ima gens, sons ou
in for ma ções de qual quer na tu re za.
....................................................................................

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 151, DE 2003

(Nº 2.207/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo 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 Ita mo gi, 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 177, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ita mo gi a exe cu tar, por três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ita mo gi, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 299, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções. au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 140, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos do Mu ni cí pio de Nova Gu a ri ta
do Esta do de Mato Gros so, na ci da de de Nova Gu a ri-
ta – MT;

2 – Por ta ria nº 142, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Cul tu-
ral de Ca pin zal do Nor te-Ma ra nhão, na ci da de de Ca -
pin zal do Nor te – MA;

3 – Por ta ria nº 143, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral Rá dio
Su ces so FM de Má rio Cam pos, na ci da de de Má rio
Cam pos – MG;

4 – Por ta ria nº 147, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Cen tro Co mu ni tá rio San ta Ma ria de Gu a xen du ba, na
ci da de de Ica tu – MA;

5 – Por ta ria nº 155, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Pa tri mô nio de Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Ca bro bó – PE;

6 – Por ta ria nº 158, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ana pu rus, na ci da de de Ana pu rus – MA;

7 – Por ta ria nº 161, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Lí dia Alme i da, na ci da de de
Mata Roma – MA;

8 – Por ta ria nº 165, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Eco ló-
gi co e Cul tu ral de Dois Vi zi nhos – PR, na ci da de de
Dois Vi zi nhos – PR;

9 – Por ta ria nº 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Ma no el Paes, na ci da de de Bre jão – PE;
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10 – Por ta ria nº 176, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Artís ti ca e Cul tu ral de De sen vol vi men to
do Se tor Ma ris ta Sul, na ci da de de Apa re ci da de Go -
iâ nia – GO; e

11 – Por ta ria nº 177, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Ita mo gi, na ci da de de Ita mo gi – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 310 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo gi, na ci da de de
Ita mo gi, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca -
put do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000169/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 177, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de mias atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1995, e ten do em lis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000169199, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ita mo gi, com
sede na Pra ça São Se bas tião nº 622-9.1 an dar, Cen -
tro, na ci da de de Ita mo gi, Esta do de. Mi nas Ge ra is, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, Leis sub se qüen-
tes, sois re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 21º04’36”S e lon gi tu de
em 47º02’36”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos do
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do á en ti da de ini ci-
ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra cm vi gor na data de
sua publicação. – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 83 /2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.169/99 de 12
de Fe ve re i ro de 1.999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção para
a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi-
men to Artís ti co lta mo gi, na lo ca li da de lta mo gi/MG.

I – Intro du ção

1.Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico de Itamogi, inscrito no CGC sob o número
02.349.814/0001-61, no Estado de Minas Gerais,
com sede na Praça São Sebastião, 622-B, 10 andar,
Centro, Cidade de Itamogi-MG, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 08 de Fevereiro de 1.999,
subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  5 06159    379ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 27 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con-
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res -
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tório

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19.02.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-

cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 158, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este De -
par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor ma ti va,
pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções téc ni cas de re -
le vân cia.

III – Re la tó rio

• informações téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça São João Ba tis ta,
678, Cen tro, Ci da de de Ita mo gi, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 21°04’30” S de
la ti tu de e 47°03’15” W de lon gi tu de, con so an te os da -
dos cons tan tes no avi so no DOU de 27-3-1 999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da

me mó ria do do cu men to de fo lhas 52, de no mi na-
do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos -
te ri or men te foi in di ca do o real en de re ço e as no vas
co or de na das que fo ram ace i tas e ana li sa das por
Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-
tu tá ria e apre sen ta ção do su bí tem 6.7, II, III, IV, V, VI e 
VIII e su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, 
(fls. 53, 147 e 159).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas”, fls. 161, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:
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– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo-

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 172 e 173.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to

Artís ti co de Ita mo gi

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Agmar Car los de Pa riz
Vice Pre si den te: Osma ir Mar tins
Se cre tá rio: João Fran cis co Di ces
Te sou re i ro: Ja noá rio Aran tes

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça São Se bas tião, 622, B, Cen tro, Ci da de de 
Ita mo gi, Esta do de Mi nas Ge ra is.

– co or de na das ge o grá fi cas 21°04’36” S de la ti-
tu de e 47°02’36” W de lon gi tu de, cor res pon den tes
aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio de in for ma ções
Téc ni cas”, fls. 161, e “Ro te i ro de Aná li se de Insta la-
ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 172 e 173, que se
re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co de Ita mo gi, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu-

ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di-
ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.710.000.169/99, de 12 de Fe ve re i ro de 1999.

Bra si lia, 31 de Ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na
Co e lho, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Ne i de
Apa re ci da da Sil va, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ju nho de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 152, DE 2003

(Nº 2.213/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SRCB MUNDIAL 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 Ala go i nhas, Esta do da
Ba hia.

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

ta ria nº 178, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SRCB MUNDIAL FM) a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ala go i nhas,
Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 301, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 139, de l9 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de San ta Lu zia do Paruá, na
ci da de de San ta Lu zia do Pa roá – MA,

2 – Por ta ria nº 146, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Cen tro Cul tu ral Nos sa Se nho ra da Assun ção, na ci -
da de de Cabo Frio – RJ;
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3 – Por ta ria nº 148, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de Dona Eu -
ze bia – MG, na ci da de de Dona Eu zé bia – MG;

4 – Por ta ria nº 152, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção San to Antô nio de Qu a tá, na ci da de de
Qu a tá – SP;

5 – Por ta ria nº 156, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Inte gra ção, na ci da de
do Foz do Jor dão-PR.

6 – Por ta ria nº 157, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Ava nhan da va,
na ci da de de Ava nhan da va – SP;

7 – Por ta ria nº 164, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pi o ne i ra Água Doce do Nor -
te de Ra di o di fu são, Para a Pro mo ção da Cul tu ra,
Artes e Edu ca ção, na ci da de de Água Doce do Nor te
– ES;

8 – Por ta ria nº 170, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rio Gran de da Ser -
ra, na ci da de de Rio Gran de da Ser ra – SP;

9 – Por ta ria nº 171, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va, Cul tu ral e Artís ti-
ca, na ci da de de La ran jal Pa u lis ta – SP;

10 – Por ta ria nº 173, de l9 de fe ve re i ro do 2002 – 
Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio, na ci -
da de de Te nen te Por te la – RS; e

11 – Por ta ria nº 178, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria do Bar re i ro
Mun di al FM (SRCB MUNDIAL FM), na ci da de de Ala -
go i nhas – BA.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 292 FM

Bra sí lia, l9 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Bar re i ro Mun di al FM (SRCB MUNDIAL FM), na ci da-
de de Ala go i nhas(Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a

se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clu í da da do cu men ta ção de ori gem con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640001804/98, que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

PORTARIA Nº 178, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to Lei nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001804/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria do Bar re i ro Mun di al FM (SRCB MUNDIAL
FM), com sede na Rua San ta Luz, nº 220 – Ba ir ro
Bar re i ro, na ci da de de Ala go i nhas, Esta do da Ba hia, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art.2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º  A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na-
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 12º08’08”S e lon -
gi tu de em 38º25’09’W, uti li zan do a fre qüên cia de
105,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
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ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua publicação. – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 38/2002-DOSR/SSR/MC

RE FE RÊN CIA: Pro ces so nº 53.640.001.804-98 de
11 de de zem bro de 1998.

OBJE TO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

INTE RES SA DO: Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria do Bar re i ro, na lo ca li da de de Ala go i nhas, Esta -
do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bar re i-
ro, ins cri ta no CGC sob o nú me ro 02.854.574-0001-52,
no Esta do da Ba hia, com sede na Rua San ta Luz – n.
220 – Ba ir ro Bar re i ro, Ci da de de Ala go i nhas, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 03 de De -
zem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a 1e-
gis~ação, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19.02.1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-

são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03.03.1998 e Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.

5.A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7.Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 236, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• informações téc ni cas
9.Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua 

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua San ta Luz n. 220, Ba ir ro
Bar re i ro, Ci da de de Ala go i nhas, Esta do da Ba hia, de
co or de na das ge o grá fi cas em 12º08’08”S de la ti tu de e 
38º25’09”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons -
tan tes no avi so no DOU de 18.03.1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 154, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 14.02.7.1, su bi tem 6, 7, II, IV, VI, VIII e X,
da Nor ma nº 2/98 e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, 1,
VII e VIII (Pro je to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls 05,
155, 217 e 237).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 239, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 242 e 243.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bar re i ra

– Qu a dro di re ti vo

Pre si den te:Eli nal do dos Reis Alme i da
Vice-Pre si den te: José Arnal do Pe re i ra da Gu ar da
Se cre tá rio Ge ral: José Sa tur ni no Car do so
2º Se cre tá rio: Antô nio Fer re i ra de Ara ú jo
1º Te sou re i ro: José Do min gos Ara ú jo
2º Te sou re i ro: San dra Ma ria dos Reis
Dir. Rel. Púb. e Com: Osval do de Je sus San tos
Dir. Assist. So ci al: Ge ni val do Mi ran da
Dir. CuIt. Impren sa: Antô nio Alves Pe re i ra
Dir. Co ord. de Op.:  Eli nal do dos Reis Alme i da
Dir. Pa tri mô nio:  Ve ri di a no de Sou za
Agen te de Sa ú de:  Jo cé lia Bar re to dos San tos

– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua San ta Luz nº 220, Ba ir ro Bar re i ro, Ci da de
de Ala go i nhas Esta do da Ba hia.

– Co or de na das ge o grá fi cas
12º08’08”S de la ti tu de e 38º25’09”W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 239, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 242 e 243, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pelo Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria de Bar re i ra, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº  53.640.001.804-98, de 11
de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Re la tor da con -
clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são téc ni ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 153, DE 2003

(Nº 2.214/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

ta ria nº 221, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
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a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos,
Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 302, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções au to ri za ções para exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 203, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção So ci al de Bar ra de São
Fran cis co, na ci da de de Bar ra de São Fran cis co – ES;

2 – Por ta ria nº 209, de 25 de fe ve re i ro de 2002
-Asso ci a ção Be ne fi cen te José Ednir Maia de Li mo e i ro
do Nor te – CE, na ci da de de Li mo e i ro do Nor te – CE;

.3 – Por ta ria nº 219, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró-Me lho ra men-
to de Nova Fá ti ma, na ci da de de Hi dro lân dia – GO;

4 – Por ta ria nº 220, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Gon çal-
ves, na ci da de de Gon çal ves – MG;

5 – Por ta ria nº 221, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, na ci da de de Oli ve i ra dos
Bre ji nhos – BA;

6 – Por ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Di a ná po lis -TO;

7 – Por ta ria nº 226, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Pi o ne i ros de
Cam pos de Jú lio, na ci da de de Cam pos de Jú lio – MT;

8 – Por ta ria nº 228, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró De sen vol vi men to de Si -
mo lân dia – ADS, na ci da de de Si mo lân dia – GO;

9 – Por ta ria nº 230, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros,
na ci da de de Mon tes Cla ros – MG; e

10 – Portaria nº 235 de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Posse – ADEPE, na cidade de Posse – GO.

Brasília, 24 de abril de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC Nº 332 EM

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do-
res da Ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, na ci da de de
Oli ve i ra dos Bre ji nhos, Esta do da Ba hia, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das 
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men-
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000108199, .que ora faço acom pa nhar, com 
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 221, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.000108/99, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Mo ra do res da Ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, com
sede na Ave ni da das Oli ve i ras s/n, Cen tro, na ci da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, Esta do da Ba hia, a exe cu-
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tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1993, leis sub se qüen tes,
tais re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 12°18’52”S e lon gi tu de em
42°53’59”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato
de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 80/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.000.108/99, de
9-2-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção para
a ex plo ra ção do Ser vi ço de ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do-
res da Ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, lo ca li da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da
Ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, ins cri ta no CGC sob 
o nú me ro 01.701.924/0001-88, no Esta do da Ba hia,
com sede na Av. das Oli ve i ras, s/nº, Ci da de de Oli ve i-
ra dos Bre ji nhos, TO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 8 de Fe ve re i ro de 1999, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU.,
de 9 de Se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor
Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito formulado pela requerente,
consubstanciado na Petição de folha nº 1, bem como
a documentação apresentada, relatando toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na
introdução (item 1), ao demonstrar interesse em
explorar o serviço, faz indicação da localidade onde
pretende instalar seus equipamentos transmissores,
complementando com o endereço da respectiva
estação e coordenadas geográficas, além de pedir a
designação de canal para a prestação do serviço,
atendendo os requisitos do item 6.4 da Norma
Complementar nº 2.198 e, ainda, juntando a
documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da
Norma nº 2/98), está contida nos autos,
correspondendo ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a

responsabilidades e obrigações de dirigentes,
enquanto vinculados à entidade, em face dos ditames 
legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local 

de instalação do sistema irradiante, e respectivas
coordenadas geográficas;

– informações complementares de dirigentes da 
entidade, como declaração de residência e
declaração de fiel cumprimento às normas,
recolhimento da taxa de cadastro e cópias de
documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está
contida no intervalo de folhas nº 1 a 201 dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados
inicialmente e após o cumprimento de exigências,
este departamento constatou conformidade legal e
normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
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III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. das Oli ve i ras, s/nº, ci da-
de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, Ba hia, de co or de na das
ge o grá fi cas em 12°18’ 59”S de la ti tu de e 42° 53’59”W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas nº 103, de no mi na do de “Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção da 

al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos I, II, III,
IV, V, VI e VIII e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je-
to Téc ni co) da Nor ma nº 2/98, (fls. 107, 132, 157, 193).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 197,
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão
resumidas as seguintes informações:

– identificação da entidade;

– os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;

– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e
intensidade de campo no limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de
Instalação da Estação, constatando-se conformidade
com a Norma nº 2/98, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 199 e 200.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci -

da de de Oli ve i ra dos Bre ji nhos

– Qu a dro di re ti vo
Pre si den te: Ru bens Car los Q. da Sil ve i ra
Vice-Pre si den te: Sil van do Bri to San tos
Se cre tá rio: Car los André Pe re i ra de No va is
2º Se cre tá ria: Vera Lú cia Le i te Pin to
Te sou re i ro: Ni val do Luiz Por te la Fi lho
2º Te sou re i ro: Gil ton Ro ber to R. Gu e des Pe re i ra

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. das Oli ve i ras, s/nº, Cen tro, Ci da de de Oli ve i-
ra dos Bre ji nhos, Esta do da Ba hia

– co or de na das ge o grá fi cas
12°18’52”S de la ti tu de e 42°53’59”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 197, que se re -
fe re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de
Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 199 e 200.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria dos Mo ra do res da Ci da de de Oli ve i ra dos Bre ji-
nhos, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to-
ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53.640.000.108/99, de 9 de Fe ve re i ro de 1999.

Bra sí lia, 30 de Ja ne i ro de 2002. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2003

(Nº 2.215/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o-
di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Di a nó po lis,
Esta do de To can tins.

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

ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Di a nó po lis, Esta do de To can tins.

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

MEN SA GEM Nº 302, DE 2002

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos temos do art. 49, inciso XII, combinado

como § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de 
exposições de motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações para executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 203, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação de Comunicação Social de Barra de São
Francisco, na cidade de Barra de São Francisco – ES;

2 – Portaria nº 209, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Beneficente José Edmir Maia de Limoeiro
do Norte – CE, na cidade de Limoeiro do Norte – CE;

3 – Portaria nº 219, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária Independente
Pró-Melhoramento de Nova Fátima, na cidade de
Hidrolândia – GO;

4 – Portaria nº 220, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária de Radiodifusão de
Gonçalves, na cidade de Gonçalves – MG;

5 – Portaria nº 221, de 25 de fevereiro de 2002 –
Associação Comunitária dos Moradores da Cidade
de Oliveira dos Brejinhos, na cidade de Oliveira dos
Brejinhos – BA;

6 – Por ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Di a nó po lis – TO;

7 – Por ta ria nº 226, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Pi o ne i ros de
Cam pos de Jú lio, na ci da de de Cam pos de Jú lio – MT;

8 – Por ta ria nº 228, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró De sen vol vi men to de Si -
mo lân dia – ADS, na ci da de de Si mo lân dia – GO;

9 – Por ta ria nº 230, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros,
na ci da de de Mon tes Cla ros – MG; e

10 – Por ta ria nº 235, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
de Pos se – ADEPE, na ci da de de Pos se – GO.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 331 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de

outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária
Dianopolina de Radiodifusão, na cidade de
Dianópolis, Estado de Tocantins, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, cuja
documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia da criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades
postulantes.

3. Como se depreende da importância da
iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, também,
servem de elo à integração de informações benéficas
em todos os segmentos, e a todos esses núcleos
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição constatando a inexistência
de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da
documentação de origem, consubstanciada nos autos
do Processo Administrativo nº 53665.000058/98, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 222, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53665.000058/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a-
no po li na de Ra di o di fu são, com sede na Rua Ve rís si-
mo da Mata nº 226, Cen tro, na ci da de dê Di a nó po lis,
Esta do de To can tins, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 11º37’39”S e lon gi tu de em
46º49’08”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 75/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.665.000.058/98, de
18-3-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga  de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a na po li na
de Ra di o di fu são, lo ca li da de de Di a nó po lis, Esta do
de To can tins.

I –  Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a na po li na de Ra -
di o di fu são, ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.875.241/0001-00, no Esta do de To can tins, com
sede na Rua Ve rís si mo da Mata, 226, Cen tro, Ci da de
de Di a nó po lis, 10, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 11 de de zem bro de 1.998, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2.  A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos
do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – D0U,
de 18 de mar ço de 1.999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3.  A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•  atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19.2.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3.3.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6.8.1998.

5.  A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6.  A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

–  Esta tu to So ci al;
–  ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res pon-

sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to vin cu-
la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

–  ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
–  plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -

cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
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ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 403 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III –  Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ve rís si mo da Mata,
226, Cen tro, ci da de de Di a nó po lis, To can tins, de co or-
de na das ge o grá fi cas em 11º37’39”S de la ti tu de e
46º49’08”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no D0U, de 18.03.1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 353, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com’.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

–  com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

da al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, in ci sos II e
VI e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co)
da Nor ma 2/98, (fls. 346, 356, 365 e 386).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”,fls.368,fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),

com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 383 e 384.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to, aten -
de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, se -
guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– Nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a na po li na de Ra di o-

di fu são

– Qu a dro di re ti vo
Pre si den te: Ge or gi na Car do so Cor re ia
Vice Pre si den te: Pe dro Ale xan dre Vi e i ra de Melo
Se cre tá ria: Cre u za Ri be i ro de Oli ve i ra
Te sou re i ro: Wel der Sa lo mão José de Alme i da
Dir. Com.: She i la C. Ca val can ti

Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio

Rua Ve rís si mo da Mata, 226, Ci da de de Di a nó-
po lis, Esta do de To can tins

– Co or de na das ge o grá fi cas
11º37’39”S de la ti tu de e 46º49’08”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 368, que se re -
fe re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de
Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls. 383 e 384.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Di a na po li na de Ra di o di fu são, no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.665.000.058/98, de
18 de mar ço de 1999.
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Bra sí lia, 29 de ja ne i ro de 2002. – Lu ci a na Co e-
lho, Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Adri a na Re sen-
de Ave lar Ra be lo, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia, 30 de ju nho de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta,Co or de na dor-Ge ral.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 155, DE 2003

(Nº 2.217/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes
Cla ros a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Mon tes
Cla ros, 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 230, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 302, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha das de ex -
po si ções de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra -
zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me  os se-
guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 203, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção So ci al de Bar ra de São
Fran cis co, na ci da de de Bar ra de São Fran cis co-ES;

de Bar ra de São Fran cis co , na ci da de de Bar ra-
do São Fran cis co-ES;

2 – Por ta ria nº 209, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção  Be ne fi cen te  José Ednir Maia de Li mo e i-
ro do Nor te-CE, na ci da de de Li mo e i ro do Nor te – CE;

3 – Por ta ria nº 219, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Inde pen den te Pró-Me lho ra-
men to de Nova Fá ti ma, na ci da de de Hi dro lân dia-GO;

4 – Por ta ria nº 220, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Gon çal-
ves, na ci da de de Gon çal ves-MG;

5 – Por ta ria nº 221, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Oli ve i ra dos Bre ji nhos, na ci da de de Oli ve i ra dos
Bre ji nhos-BA;

6 – Por ta ria nº 222, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Di a no po li na de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Di a nó po lis-TO;

7 – Por ta ria nº 226, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Pi o ne i ros de
Cam pos de Jú lio, na ci da de de Cam pos de Jú lio-MT;

8 – Por ta ria nº 228, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró De sen vol vi men to de Si -
mo lân dia – ADS, na ci da de de Si mo lân dia-GO;

9 – Por ta ria nº 230, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros,
na ci da de de Mon tes Cla ros-MG; e

10 – Por ta ria nº 235, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
de Pos se – ADEPE, na ci da de de Pos se-GO.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 328 EM

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes
Cla ros, na ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223 da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.
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4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000716/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga  de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 230, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000716/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral de Mon tes Cla ros, com sede na Rua Pre si den te
Var gas, nº 120, sala nº 107 – Cen tro, na ci da de de
Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 16º43’29”S e lon gi tu de em
43º51’49”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,5MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data  de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 96/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.716/99, de
31-5-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de
Mon tes Cla ros, lo ca li da de de Mon tes Cla ros, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla -
ros, ins cri to no CGC sob o nú me ro 03.133.68310001-25,
no Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Rua Pre si-
den te Var gas, 120, sala 107, Cen tro, Ci da de de Mon -
tes Cla ros, MG, di ri giu-se ao Sr. Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 20 de maio de 1999, subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser -
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que
in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
17 de de zem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e 
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig-
na ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten -
den do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple-
men tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção
ne ces sá ria.
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6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 376, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pre si den te Var gas,
120, sala 107, Cen tro, Ci da de de Mon tes Cla ros,
Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas
em 16º43’20”S de la ti tu de e 43º51’58”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU de 17-12-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 172, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das as re a is co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por en ge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, II, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11
(Pro je to Téc ni co) da Nor ma 02/98 (fls. 175 e 332).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 337, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 374 e 375.

15. o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Mon tes

Cla ros

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ader bal Ben to de Andra de
Vice-Pre si den te: Nancy Fran ça Andra de
1º Se cre tá rio: Ra i mun do No na to Men des
2º Se cre tá rio: Mi ri am Ma ci em de Ara ú jo
1º Te sou re i ro: Arman do Ner dem Go mes de Bar ros
2º Te sou re i ro: Pa u lo Afon so Maia San ti a go

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  5 06173    393ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pre si den te Var gas, 120, sala 107, Cen tro,
ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is

– co or de na das ge o grá fi cas
16°43’29”S de la ti tu de e 43°51’49”W de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 337, e no “Ro te i ro de Aná -
li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls. 374 e 375, 
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral de Mon tes Cla ros, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.716/99, de 31
de maio de 1999.

Bra sí lia, 4 de fe ve re i ro de 2002.. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da con clu são ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 5 de fe ve re i ro de 2002. – Nil ton Ge ral do
Le mes De Le mos, Co or de na dor-Ge ral Subs ti tu to.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 5 de fe ve re i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 156, DE 2003 

(Nº 1.601/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al 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 Are al, 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 87, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al FM a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -

vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Are al,
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.

MENSAGEM Nº 732, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha das de ex -
po si ções de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra -
zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin-
tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 37, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Co mu ni da de Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Pa tos – PB;

2 – Por ta ria nº 64, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo-
cal Ouro Ve lho/FM, na ci da de de Ouro Ve lho – PB;

3 – Por ta ria nº 71, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to So -
ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Gu a ra tin gue tá, na ci da de
de Gu a ra tin gue tá – SP;

4 – Por ta ria nº 73, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção de Eu cli des da Cu nha,
na ci da de de Eu cli des da Cu nha – BA;

5 – Por ta ria nº 76, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra zu len se, na ci da de de
Ser ra Azul – SP;

6 – Por ta ria nº 77, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “MORIAH”, na ci da de de Ja -
les – SP;

7 – Por ta ria nº 83, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção, na ci da de de Ta bo cas do Bre jo Ve lho – BA;

8 – Por ta ria nº 84, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Lo cal de Obras Assis ten ci a is, na ci da de
de Fer raz de Vas con ce los – SP;

9 – Por ta ria nº 87, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al FM, na ci -
da de de Are al – RJ;

10 – Por ta ria nº 98, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Pra do po len se de Apo io à Edu ca ção e
Cul tu ra – APAEC, na ci da de de Pra dó po lis – SP; e

11 – Por ta ria nº 99, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res da Ci da de
de Aro e i ras, na ci da de de Aro e i ras – PB.

Brasília, 11 de julho de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
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MC Nº 78 EM

Bra sí lia, 23 de mar ço de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Rá dio Co -
mu ni tá ria de Are al FM, com sede na ci da de de Are al,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ex plo re o ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei  nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53770.000640/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 87, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.000640/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni-
tá ria de Are al FM, com sede na Pra ça Pre si den te
Cas te lo Bran co, nº 86, Cen tro, na ci da de de Are al,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-

di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22º14’14”S e lon gi tu de em
43º06’04”W, uti li zan do a fre qüên cia de 93,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a 
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua publicação. – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº  122/2000-DOSR/SSR/MC

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al
FM, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
01.854.311/0001-80, no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
com sede na Pra ça Pre si den te Cas te lo Bran co nº 86
– Cen tro, ci da de de Are al –  RJ, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 28 de maio de 1999, subs cri-
to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te,  ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio ofi ci al da União –  DOU, de
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II –  Re la tó rio

• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
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ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 8 à 317, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• informações técnicas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Cas te lo Bran co 549 –
Cen tro, na ci da de de Are al, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
de co or de na das ge o grá fi cas em 22º14’25”S de la ti tu-
de e 43º06’06”W de lon gi tu de, cons tan tes do avi so
pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 125 a 128, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. As re fe ri das
Co or de na das fo ram al te ra das, me di an te re que ri men-
to da ta do de 04 de agos to de 1999.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos
I, II e X da Nor ma 02/98, com pro van te de vá li da exis -
tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a-
ti va da re que ren te, bem como apre sen ta ção do Pro je-
to Téc ni co (fls. 136 a 217).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 264, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11, fo lhas 318 e 319. Na oca sião da so li ci-
ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a en ti da de de ve rá
in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do trans mis-
sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria de 25,0 W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
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de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Are al FM

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Jor ge Car do so
Vice-Pre si den te: Adil son Ma no el de Assun ção
1ª Se cre tá ria: Lu i za He le na Fa u que
2ª Se cre tá ria: Mar ta Féo de Alme i da
1ª Te sou re i ra: Sal va do ra Bas tos Antu nes Car do so
2º Te sou re i ro: Nil ton Ce sar Bar bo sa da Luz
Di re tor de Ope ra ções: Ge ral do de Ma ge la Vaz
Vice-Dir. Ope ra ções: Re na to Per ro ne
Dir. Cult. de Com. So ci al: Eu lô gio Bra ga Mo re i ra Cal das
Vice-Dir. Cult. de Com. So ci al: Isa bel Bar bo sa Lu i zet to
Di re tor de Pa tri mô nio: Edu ar do Ne ves

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça Pre si den te Cas te lo Bran co nº 549 – Cen -
tro, ci da de de Are al, Esta do do Rio de Ja ne i ro

– co or de na das ge o grá fi cas
22°14’14” de la ti tu de e 43°06’04” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 318 e 319,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
264, e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Rá dio
Co mu ni tá ria de are al FM, no sen ti do de con ce der -lhe a 
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53770000640/99, de 31 de maio de 1999.

Bra sí lia, 12 de de zem bro de 2000. 

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 157, DE 2002

(Nº 1.972/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri-
sas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Vo tu po ran ga, 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 599, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri sas
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.402, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de tres anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 595, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Assu/RN, na ci da de de Assu – RN;

2 – Por ta ria nº 596, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Má rio Ne gó cio, na ci da de de Par na mi rim –
RN;

3 – Por ta ria nº 597, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ma ca pa ra na FM, na ci da de de
Ma ca pa ra na – PE;

4 – Por ta ria nº 598, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chã do Pa vão, na ci da de
de Ver ten te do Lé rio – PE;

5 – Por ta ria nº 599, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri sas,
na ci da de de Vo ru po ran ga – SP;

6 – Por ta ria nº 600, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Pi ran gi en se, na ci da de de Pi ran gi – SP;

7 – Por ta da nº 601, dc 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cu1 tu ral Por tu en se de Rá-
dio e IV, na ci da de de Astol fo Du tra – MG;
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8 – Por ta ria nº 604, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta, na ci -
da de de Vila Ve lha – ES;

9 – Por ta ria nº 606, de 24 de ou tu bro de 2001 –
So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta, nº ci da de de Cu ri ti ba –
PR;

l0 – Por ta ria nº 607, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Ba ir ros de Pi tan gui – ABAP, na ci da de
de Pi tan gui – MG; e

11 – Por ta ria nº 608, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ru ral da Ima gem e
do Som de La ga mar, na ci da de de La ga mar – MG.

Ba sí lia, 18 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 731 EM

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 20001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor-

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que 
a en ti da de Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de
das Bri sas na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São
Pa u lo ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu-
i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das 
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço.
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men-
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia. es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não so no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo à in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001849/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na-
is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga,
Ministério das Comunicações Gabinete Do Ministro

PORTARIA Nº 599, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001849/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni-
tá ria Ci da de das Bri sas, com sede na Rua Ama zo nas,
nº 750, 6º an dar, sala nº 64 – Edi fí cio Alpha Cen ter –
cen tro, na ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa -
u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20°25’23” S e lon gi tu de em
49°58’26” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua publicação. – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 338/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.849/98 de 26
de agos to de 1.998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Interessado: Associação de Mídia Comunitária
Cidade das Brisas, na localidade de Votuporanga –
SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri -
sas, ins cri to no CGC sob o nú me ro 02.670.301/0001-58,
no Esta do de São Pa u lo, com sede na Rua Ama zo-
nas, 750, 6º an dar, sala 64, Cen tro, Ci da de de Vo tu-
po ran ga, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 25 de agos to de 1.998, subs cri to por re pre sen tan-
te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
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Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A entidade, que doravante passa a ser
tratada como requerente, baseou o seu pleito nos
termos do Aviso publicado no Diário Oficial da
União – DOU, de 5 de novembro de 1.998, Seção 3,
que contempla o logradouro onde pretende instalar
o seu transmissor, assim como o sistema irradiante
e respectivo estúdio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19. 2.1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3.3.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6.8.1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e. obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 315, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em área
abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com cen tro lo -
ca li za do na Rua Ama zo nas, 750, 6º an dar, sala 64, Cen -
tro, Ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 20º 25’ 23” 5 de la ti tu de e 49º
56’ 26” W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan tes
no avi so no DOU de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da,de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 193, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Ra di Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, que fo ram ace i tos e
ana li sa dos por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Seguiram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria, e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so lI da Nor-
ma 2/98. Di an te da re gu la ri da de téc ni co ju rí di co dos
pro ces sos re fe ren tes às in te res sa das na lo ca li da de e
em ob ser vân cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor -
ma 2/98, foi en ca mi nha do ofi cio para que se es ta be le-
ces se uma as so ci a ção en tre as re que ren tes. Ocor re
que, fren te ao si lên cio das en ti da des e con si de ran do o
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de cur so do pra zo con ce di do, uti li zou-se o cri té rio de
se le ção apon to a da no su bi tem 6.10.2 da Nor ma 2/98,
do qual cons ta tou-se que a re que ren te con ta com um
ma i or nu me ro de ma ni fes ta ções em apo io que a sua
con cor ren te. Em de cor rên cia de tal fato, a Enti da de foi
se le ci o na da. Sen do ofi ci a da para en ca mi nhar o su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 201,
224, 225, 258, 259, 260, 291 e 293).

13.Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 298, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14.Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 313 e 314.

15.É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17.Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das

Bri sas

– Qu a dro di re ti vo
Pre si den te: Má rio Fer nan des Jú ni or
Vice-Pre si den te: Luiz Car los Fer ra re zi
1º  Se cre tá rio: Egmar Ma rão Alfa ga li
2º Se cre tá rio: Luis Car los Par re i ra Gu i ma rães
1º Te sou re i ro: Car los Edu ar do Pig na ta ri
2º Te sou re i ro: Ma ti as José Te i xe i ra
Di rec tor Ju rí di co: Nas ser Ma rão Fi lho

Di rec tor de Prog. E Prod.: José Car los da Sil va
Di rec tor de Even tos e Div.: Emí lio Flá vio Góes Lié va na
Di re tor de Ope ra ções: Mar ce lo Ma rin Ze i tu ne
Di re tor de Cul tu ra: Di val do Ma tos de Oli ve i ra
Di re tor de Jor na lis mo: Ka ri na Le i te do Carmo

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

 Rua Ama zo nas, 750, 6º an dar, sala 64, Cen tro,
Ci da de de Vo tu po ran ga, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas
20º 25’ 23 “S de la ti tu de e 49º 58’ 26” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls.298, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 313 e 314, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18.Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Mí dia
Co mu ni tá ria Ci da de das Bri sas, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.849/98, de 26
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001.

( À Co mis são de Educação. Decisão
Ter mi na ti va )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 158, DE 3003

(Nº 1.893/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se-
lhe i ro Pe dro Ba tis ta a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis ta a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da    Cons ti tu i ção fe de ral sub -
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me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as., acom pa-
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções tara exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria. con for-
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 784, de 14 de de zem bro de 2001
– Cen tro So ci al, Edu ca ci o nal e Cul tu ral da Zona Nor -
te, na ci da de de Juiz de Fora – MC;

2 – Por ta ria nº 793. de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ri as de Sal -
ga di nho – PB, na ci da de de Sal ga di nho – PB;

3 – Por ta ria nº 794, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e in for ma-
ção Li vre de João Ne i va, na ci da de de João Ne i va –
ES;

4 – Por ta ria nº 795, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Li ber da de 922
FM, na ci da de de Iba ti ba – ES;

5 – Por ta ria nº 796, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa ri a la men se para o De-
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na ci da de de Fa ria
Le mos – MC;

6 – Por ta ria nº 797, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria San ta Fé de Cro a tá, na ci -
da de de Cro a tá – CE;

7 – Por ta ria nº 799, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se lhe i-
ro Pe dro Ba tis ta, na ci da de de San ta Brí gi da – BA;

8 – Por ta ria nº 800, de 14 de de zem bro de 2001
–  Asso ci a ção São Se bas tião de Rá dio e Co mu ni ca-
ção, na ci da de de Nova Ser ra ria – MC; e

9 – Por ta ria nº 820, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Ira ce ma – RR, 
na ci da de de Ira ce ma – RR.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 79

Brasília  25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al
do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis ta, na  ci da de de San ta
Brí gi da, Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar ser vi-

ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção  re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di-
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan-
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os se gui men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000218/01, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 799, DE 14 DE DEZEMBRO  DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções. con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.000218/01, re sol ve:

Art.1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Ami gos do
Me mo ri al do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis ta, com sede na
Rua Cas tro Alves s/nº, Cen tro, na ci da de de San ta
Brí gi da Esta do da Ba hia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 09º44’05”S e lon gi tu de em
38º07’44”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
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de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 428/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.000.218/01, de 9-5-01.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al
do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis ta, lo ca li da de de San ta
Brí gi da, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do
Con se lhe i ro Pe dro Ba tis ta, ins cri ta no CGC sob o
nú me ro 04.162.317/0001-85, no Esta do da Ba hia,
com sede na Pra ça Ja cob Mar ques, 108, ci da de de
San ta Brí gi da, BA, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri-
men to da ta do de 7 de maio de 2001, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex -
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter -
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União 
– DOU, de 9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem-
pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans -
mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti-
vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 

Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 79, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Ja cob Mar ques,
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108, ci da de de San ta Brí gi da, Esta do da Ba hia, de
co or de na das ge o grá fi cas em 09º44’11”S de la ti tu de
e 38º07’33”W de lon gi tu de, con so an te os da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-4-2001, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 56, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das no vas co or de na das, bem como o real en-
de re ço, que fo ram ace i tos e ana li sa dos por en ge nhe i-
ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc -
ni co), da Nor ma nº 2/98, (fls. 59).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 61, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 77 e 78.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -

vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clu iu a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção dos Ami gos do Me mo ri al do Con se-

lhe i ro Pe dro Ba tis ta

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Antô nio Fran ça dos San tos
Vice-Pre si den te: Pe dri na Ma ria de Sou za S.
1º Se cre tá rio: Gi ma rom Pe re i ra da Sil va
2º Se cre tá rio: Ma ria José dos San tos Bra ga
1º Te sou re i ro: Ma ria de Ara ú jo da Con ce i ção
2º Te sou re i ro: Ju ran dir Car va lho de Fa ri as

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

– Rua Cas tro Alves, s/nº, Cen tro, ci da de de San -
ta Brí gi da, Esta do da Ba hia

– co or de na das ge o grá fi cas
09°44’05”S de la ti tu de e 38°07’44”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 61, que se re -
fe re à lo ca li za ção da es ta ção e “Ro te i ro de Aná li se de
Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 77 e 78.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção dos Ami -
gos do Me mo ri al do Con se lhe i ro Pe dro Ba tis ta, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.640.000.218/01, de 9 de maio de 2001.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. – Éri ca
Alves Dias, Che fe de Di vi são/SSR, Re la tor da Con -
clu são Ju rí di ca – Re gi na Apa re ci da Mon te i ro, Che fe
de Ser vi ço/SSR, Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 159, DE 2003

(Nº 1.926/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria na ci da de de Cas ti lho, 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 283, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho 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 Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.024, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó, na ci da de de São Vi cen te do Se ri dó – PB;

2 – Por ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, na
ci da de de Cas ti lho – SP;

3 – Por ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Apo io à Esco la – Co lé gio Esta du al Ary 
Par re i ras, na ci da de de Lage do Mu ri aé – RJ;

4 – Por ta ria nº 285, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Igua te mi –
ACEI, na ci da de de Igua te mi – MS;

5 – Por ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio “São Pe -
dro” FM (AMCRSP), na ci da de de Ta qua ri tin ga – SP;

6 – Por ta ria nº 287, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, na ci da de de
Ca ra u a ri – AM;

7 – Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta ba po rãen se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Ta ba po rã – MT;

8 – Por ta ria nº 292, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da ci da de
de São Vi cen te de Mi nas, na ci da de de São Vi cen te
de Mi nas – MG;

9 – Por ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001 – Asso ci-
a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o di fu são –
ANCORA, na ci da de de São José da Bar ra – MG;

10 – Por ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na, na ci da de de Du que de Ca xi as – RJ;

11 – Por ta ria nº 299, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro-
por to para o de sen vol vi men to ar tís ti co e cul tu ral de
Pa u lo Afon so, na ci da de de Pa u lo Afon so – BA;

12 – Por ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na, na ci da de de 
Sal va dor – BA;

13 – Por ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri, na ci da de de
São Pe dro do Sul – RS; e

14 – Por ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001 –
FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Igua tu – CE.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 481 EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Nova Ação de Cas ti lho com sede na ci da de de Cas ti-
lho, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni-
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.
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3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001664/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em conformidade com os preceitos
constitucionais e legais, a outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará a produzir
efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 3º do art. 223, da
Constituição Federal.

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

PORTARIA Nº 283, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830001664/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova 
Ação de Cas ti lho, com sede na Rua Pro je ta da 10,
s/nº, Con jun to Ha bi ta ci o nal Alí pio de Oli ve i ra, na ci da-
de de Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 20°51’35”S e lon gi tu de
em 51°29’20”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -

ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 40/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia:Pro ces so nº 53830001664/98, de
14-8-98.

Obje to:Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do:Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de
Cas ti lho, lo ca li da de de Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de
Cas ti lho, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me-
ro 02.634.424/0001-33, no Esta do de São Pa u lo,
com sede na Rua Pro je ta da 10 – s/nº – Con jun to
Ha bi ta ci o nal Alí pio de Oli ve i ra ci da de de Cas ti lho –
SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
12 de agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te
le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da-
de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter -
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
– DOU, de 5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que
con tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o
seu trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e
res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to
nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao
Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen-
tes au tos.

II – Re la tó rio

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
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Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face do di ta mes le ga is per-
ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção de sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 691, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• Infor ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pro je ta da 10 s/nº –
Con jun to Ha bi ta ci o nal Alí pio de Oli ve i ra, na ci da de de 

Cas ti lho, Esta do de São Pa u lo, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 20º51’35”S de la ti tu de e 51º29’20”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 248 e 256 a 259, de no mi na do
de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ins tru ções ge ra ção de co -
or de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na-
das co in ci den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca-
nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen-
ta ção de com pro va ção de ne ces sá ria al te ra ção es -
ta tu tá ria, bem como com pro van te de vá li da exis-
tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini -
ci a ti va. Di an te da re gu la ri da de téc ni co-ju rí di ca da
do cu men ta ção cons tan te nos au tos, foi pro pos ta a
ten ta ti va as so ci a ti va en tre as in te res sa das na lo-
ca li da de, da qual re sul tou a res pos ta ne ga ti va por
par te da re que ren te, des ta for ma uti li zou-se o cri -
té rio de se le ção dis pos to no su bi tem 6.10.2 da
Nor ma 02/98, do qual cons ta tou-se que a re que-
ren te con ta com ma i or nú me ro de ma ni fes ta ções
em apo io à ini ci a ti va que a sua con cor ren te, o que
mo ti vou a sua se le ção, por meio de so li ci ta ção
para o en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni co, (fls.
254 à 691).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 684, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
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com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção. cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 693 e 694.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17.Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Jo se nil do Ara ú jo
Vice-pre si den te: José Hen ri que da Sil va
Se cre tá rio.: Fa us tus Mar ci us For ga ça Fer re i ra
Te sou re i ro: Ade mir Co e lho de Melo

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Pro je ta da 10 snº – Con jun to Ha bi ta ci o nal
Alí pio de Oli ve i ra, ci da de de Cas ti lho, Esta do de São
Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas

20º51’35” de la ti tu de e 51º29’20” de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 693 e 694,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
689 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18.Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Nova Ação de Cas ti lho, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de

pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830001664/98, de 14
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001.

De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001. – Ha mil ton De

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

( À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va )

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 160, DE 2003

(Nº 1.935/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Co mu ni-
da de Re no var “CR” 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 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 769, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Co mu ni da de Re no var “CR” a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de 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.

MENSAGEM Nº 1.279, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 428, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Rio Man so FM, na
ci da de de Novo São Jo a quim – MT;
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2 – Por ta ria nº 434, de 3 de agos to de 2000 –
So ci e da de Rá dio Di fu são Co mu ni tá ria Li to ral FM, na
ci da de de São José do Nor te – RS;

3 – Por ta ria nº 629, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM Cris to Re den-
tor Au dio e Vi deo, na ci da de de Ita pe ru na – RJ,

4 – Por ta ria nº 657, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Ju racy Mar den, na ci da de de Itam bé – BA;

5 – Por ta ria nº 706, de 14 de no vem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ter ra de Ge tu li na, na ci da-
de de Ge tu li na – SP;

6 – Por ta ria nº 764, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nos sa
Ter ra FM, na ci da de de Ana lãn dia – SP;

7 – Por ta ria nº 767, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te dos Mo ra do-
res do Mu ni cí pio de Aba e té, na ci da de de Aba e té –
MG;

8 – Por ta ria nº 769, de 12 de de zem bro de 2000
– Co mu ni da de Re no var “CR”, na ci da de de La-
vras-MO;

9 – Por ta ria nº 770, de 14 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ação So ci al, Cul tu ral e
de Co mu ni ca ção – ACASCC, na ci da de de For mi-
ga-MG; e

10 – Por ta ria nº 394, de 27 de ju lho de 2001 –
Rá dio Gru po Co ne sul, na ci da de de San ta na do Li -
vra men to – RS

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 40 EM

Bra sí lia, 9 de mar ço de 2001

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Co mu ni da de Re no var
“CR”, com sede na ci da de de La vras, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser-
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de
apo io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re-
cep ti vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da
ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi-
men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li-
da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral, mas tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos, do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000821/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 769, DE 12 DE DEZEMBRO  DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000821/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Co mu ni da de Re no var “CR”,
com sede na Pra ça Se bas tião Alcân ta ra, nº 53, Ba ir ro
Co hab, na ci da de de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º13’21”S e lon gi tu de em
45º00’04”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHZ.

Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua publicação. – Pimenta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 161, DE 2003

(Nº 2.105/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO CULTURAL, EDUCATIVA
E ARTÍSTICA DE BRUMADINHO a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Bru ma di nho, 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 472, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bru ma di nho,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.236, DE 2001

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 –  Por ta ria nº 466, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria “Voz da
Ilha”, na ci da de de Ilha de Ita ma ra cá-PE;

2 – Por ta ria nº 469, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro de Tra di ções Nor-
des ti nas, na ci da de de Ber ti o ga-SP;

3 –  Por ta ria nº 470, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Si mo né sia/MG, na ci da de de Si mo né sia-MG;

4 – Por ta ria nº 471, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di a man ten se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na ci da de de Di a man te-PB;

5 –  Por ta ria nº 472, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral,
Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho, na ci da de de
Bru ma di nho-MG;

6 – Por ta ria nº 473, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Bi gua çu en se de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria – ABRACOM, na ci da de de Bi gua çu-SC;

7 –  Por ta ria nº 474, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Fe i to ria FM, na ci da de
de São Le o pol do-RS;

8 –  Por ta ria nº 475, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Mon tes
Cla ros, na ci da de de Mon tes Cla ros-MG;

9 –  Por ta ria nº 476, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Téc ni co Edu ca ci o nal Equi pe, na ci da de
de Sa pu ca ia do Sul-RS; e

10 – Por ta ria nº 477, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Gló ria do Go i tá, na ci da de de Gló ria do Go i tá-PE.

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC Nº 596 EM

Brasília, 28 de setembro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são Cul tu ral, Edu ca ti va e Artís ti ca de
Bru ma di nho, com sede na ci da de de Bru ma di nho,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000707/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.
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5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pimenta da Veiga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 472, DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000707/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Cul tu ral, Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru-
ma di nho, com sede na Rua Ita guá, nº 118, Ba ir ro São
Se bas tião, na ci da de de Bru ma di nho, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, a exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º08’27”S e lon gi tu de em
44º12’21”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pimenta da Veiga .

RELATÓRIO Nº 219/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.707/98 de
18-8-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são Cul tu ral Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho
(ACRCEAB), lo ca li da de de Bru ma di nho, es ta do de
Mi nas ge ra is

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul -
tu ral Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho (ACRCEAB),

ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro 2.423.162/0001-68,
Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Rua Ita guá, nº
118, Ba ir ro São Se bas tião, Ci da de de Bru ma di nho,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
17-8-1998 e, pos te ri or men te, da ta do de 11-1-2000,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
17-12-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tas do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
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– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 130 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

•in for ma ções téc ni cas
9.Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua 

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Ita guá, nº 118, Ba ir ro São
Se bas tião, Ci da de de Bru ma di nho, Esta do de Mi nas
Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 20º08’27,7”
S de la ti tu de e 44º12’21,2”W de lon gi tu de, re ti fi ca das
em 20º08’27”S de la ti tu de e 44º12’21”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 17-12-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 93, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de com pro van te de re gis tro da Ata de Cons ti tu i ção e

do Esta tu to, al te ra ção es ta tu tá ria, de cla ra ções de
acor do com o su bi tem 6.7, inc. IV e VIII da Nor ma nº
2/98, de cla ra ção do en de re ço da sede da re que ren te,
bem como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade -
qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98 (fls. 97 a 130).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 130, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 131 e 132.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu-

ral Edu ca ti va e Artís ti ca de Bru ma di nho (ACRCEAB)

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Leci Fir mi no Pin to
Vice-Pre si den te: Hel bert Fir mi no Pena 
Se cre tá rio: Lú cio Flá vio de Agui ar La mou ni er
Te sou re i ro: Ram sés Gu i lher me Fir mi no

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ita guá, nº 118, Ba ir ro São Se bas tião, Ci da-
de de Bru ma di nho, Esta do de Mi nas Ge ra is;
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– co or de na das ge o grá fi cas
20º08’27”S de la ti tu de e 44º12’21”W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 130, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 131 e 132, que se re fe re à lo ca li za-
ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral Edu ca ti va e Artís ti ca de 
Bru ma di nho (ACRCEAB), no sen ti do de con ce der-lhe
a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten-
di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.707/98 de 18 de agos to
de 1998.

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2001.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PARECERES

PARECERES Nº 173 E 174, DE 2003

So bre as Emen das nºs 1 e 2, de Ple -
ná rio, ofe re ci das, no tur no su ple men tar
ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº 79, de 1995, de au to ria do Se na-
dor Wal deck Orne las, que dis põe so bre a
dis tri bu i ção dos re cur sos do Sa lá-
rio-Edu ca ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 173 DE 2003
Da Comissão de Educação

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

1. Re la tó rio

Em 11 de de zem bro de 1996, a ma té ria con ti da
no Pro je to de Lei do Se na do nº 79, de 1995, foi apro -
va da na for ma do subs ti tu ti vo, ten do sido de cla ra da
por for ça re gi men tal a pre ju di ci a li da de do PLS nº 80,
de 1995, que tra mi ta va em con jun to.

O subs ti tu ti vo apro va do pro cu rou man ter os
prin cí pi os dos pro je tos ana li sa dos, es pe ci al men te os
que se re fe rem à va lo ri za ção da ação do mu ni cí pio no 
en si no fun da men tal, ao es ta be le ci men to de cri té ri os
téc ni cos e uni ver sa is de dis tri bu i ção dos re cur sos,

além de as se gu rar a agi li za ção e a eqüi da de nas
trans fe rên ci as in ter go ver na men ta is.

Por oca sião de sua apro va ção, fo ram apre sen-
ta das duas emen das de ple ná rio, de ini ci a ti va do
Se na dor Ra mez Te bet, que ver sam so bre a apli ca-
ção dos re cur sos fi nan ce i ros pro ve ni en tes do sa lá-
rio-edu ca ção.

A apre sen ta ção des sas emen das de ter mi nou o
re to mo da pro po si ção à Co mis são de Edu ca ção e,
pos te ri or men te, à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos para sua de vi da apre ci a ção.

2. Análise

A emen da de ple ná rio nº 1 ao subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 79/95 acres cen ta
ao art. 2º o se guin te pa rá gra fo:

“§ 2º Os re cur sos a que se re fe re o ca-
put po de rão ser apli ca dos, até o li mi te de
cin co por cen to, em pro gra mas edu ca ci o na-
is de sen vol vi dos em co o pe ra ção com os
Con se lhos dos Di re i tos da Cri an ça e do
Ado les cen te, e cujo ob je ti vo seja es ti mu lar a 
fre qüên cia à es co la de cri an ças e ado les-
cen tes em si tu a ção de ris co so ci al.”

Em sua jus ti fi ca ção, re fe re-se aos pro gra mas de 
ren da mí ni ma as so ci a da à per ma nên cia de alu nos
ca ren tes nas es co las. Ou seja, as fa mí li as pas sam a
re ce ber au xí lio fi nan ce i ro e, em con tra par ti da, com-
pro me tem-se a man ter seus fi lhos nas es co las, evi -
tan do, as sim, sua par ti ci pa ção pre ma tu ra em ati vi da-
des re mu ne ra das.

Esses pro gra mas, por sua re le vân cia, de vem
ser es ti mu la dos, mas com re cur sos ori gi ná ri os de ou -
tras fon tes.

De acor do com o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral “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”.

Enten de-se por en si no o pro ces so de trans mis-
são do co nhe ci men to, mais es pe ci fi ca men te, a sa tis-
fa ção das ne ces si da des bá si cas de apren di za gem,
com pre en den do o do mí nio de có di gos, con te ú dos e
ha bi li da des. Em suma, res trin gir o sa lá rio-edu ca ção
ao en si no fun da men tal pú bli co sig ni fi ca que os re cur-
sos ori un dos da re ce i ta des sa con tri bu i ção so ci al só
po dem ser des pen di dos no que diz res pe i to ao aper -
fe i ço a men to da es co la pú bli ca, do tan do-a de con di-
ções que pos si bi li tem aos alu nos a aqui si ção de ha bi-
li da des cog ni ti vas e so ci a is.
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Den tro des sa con cep ção, di ver sas se cre ta ri as
de edu ca ção já de sen vol vem ações para aten di men to
das ne ces si da des es pe cí fi cas de cri an ças de ba i xa
ren da, como ma nu ten ção de es co las em tem po in te-
gral e ofer ta de ori en ta ção pro fis si o nal an te ci pa da.

A emen da de ple ná rio nº 2 re co men da in clu ir,
onde cou ber, o se guin te:

“Nos mu ni cí pi os onde exis tir Con se lho
Mu ni ci pal de Edu ca ção, em fun ci o na men to,
com re pre sen ta ção do Po der Pú bli co, dos
pro fis si o na is de edu ca ção e da so ci e da de
ci vil, será ele o res pon sá vel pe las atri bu i-
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go.”

Embo ra não haja in di ca ção cla ra de onde de ve ria
ocor rer essa in clu são, a jus ti fi ca ti va re fe re-se ao art. 4º, 
que re gu la a dis tri bu i ção dos re cur sos, do sa lá rio-edu-
ca ção, para os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os.
Ou seja, não se re fe re a atri bu i ções, tam pou co se li mi-
ta aos mu ni cí pi os. Além dis so, a pro po si ção não apre -
sen ta dis po si ti vo es ta be le cen do atri bu i ções con cer-
nen tes ao sa lá rio-edu ca ção nos mu ni cí pi os.

Na ver da de, os Con se lhos de Edu ca ção, nas
três es fe ras go ver na men ta is, são pre do mi nan te men-
te nor ma ti vos e con sul ti vos. Suas fun ções de li be ra ti-
vas li mi tam-se a ques tões de ca rá ter pe da gó gi co.
Assim, não lhes com pe te de ci dir so bre a apli ca ção de 
re cur sos fi nan ce i ros. Como res pon sá ve is pelo pla ne-
ja men to e exe cu ção do en si no fun da men tal, cabe às
Se cre ta ri as de Edu ca ção de fi nir a des ti na ção dos re -
cur sos fi nan ce i ros do sa lá rio-edu ca ção, po den do,
para isso, re cor rer aos Con se lhos de Edu ca ção ape -
nas como ór gão con sul ti vos.

Em vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção
das emen das apre sen ta das.

Sala das Co mis sões, em 10-11-98. – Vice-Pre -
si den te no Exer cí cio da Pre si dên cia, Joel de Hol lan-
da – Re la tor, Lú cio Alcân ta ra – Djal ma Bes sa –
Élcio Álva res – João Ro cha – Ro me ro Juca – Le o-
nel Pai Vá – Fran ce li no Pe re i ra – Jo nas Pi nhe i ro –
José Fo ga ça – João Fran ça – Sér gio Ma cha do –
Beni Ve ras – Jef fer son Pe res – Le o mar Qu in ta ni-
lha – Ernan des Amo rim..

PARECER Nº 174, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 79, de
1995, dis põe so bre o sa lá rio-edu ca ção, con tri bu i ção
so ci al de vi da pe las em pre sas e fon te adi ci o nal de fi -
nan ci a men to do en si no fun da men tal pú bli co. A pro po-

si ção tra ta de di ver sos as pec tos re la ci o na dos ao sa -
lá rio-edu ca ção, como a for ma de seu re co lhi men to,
as ins ti tu i ções isen tas de seu pa ga men to e a dis tri bu i-
ção de seu mon tan te en tre os en tes fe de ra dos.

Apro va do em pri me i ro tur no no Ple ná rio des ta
Casa, em 11 de de zem bro de 1996, o subs ti tu ti vo ao
PLS nº 79/95, ori gi nal men te apre sen ta do pela Co mis-
são de Edu ca ção (CE) re ce beu, no tur no su ple men-
tar, duas emen das, am bas de au to ria do Se na dor Ra -
mez Te bet.

A pri me i ra emen da dis põe so bre a vin cu la ção
de par ce la dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção a pro-
gra mas es pe ci a is. A se gun da tem por fi na li da de dar
atri bu i ções a ór gão mu ni ci pal na ad mi nis tra ção da
con tri bu i ção so ci al.

Em de cor rên cia da apre sen ta ção des sas emen -
das, a pro po si ção re to mou às co mis sões que já ha vi-
am ana li sa do a ma té ria: ini ci al men te, à CE e, em se -
gui da, a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
(CAE). A pri me i ra já pro fe riu seu pa re cer, que con clu-
iu pela re je i ção das duas emen das. Cabe, ago ra, exa -
mi nar a ma té ria à luz das com pe tên ci as da CAE.

II – Aná li se

Em 12 de de zem bro de 1996, um dia após a vo -
ta ção, em pri me i ro tur no, do PLS nº 79/95, o mes mo
Ple ná rio do Se na do apro vou, de fi ni ti va men te, o pro je-
to que re sul tou na Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 
1996. Mais co nhe ci do como a Lei do FUNDEF (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), esse di plo ma
le gal con tém um ar ti go que dis põe so bre o sa lá-
rio-edu ca ção.

A ori gem des se ar ti go re mon ta à edi ção, em 19
de se tem bro de 1996, da Me di da Pro vi só ria (MPV) nº
1.518, que dis pu nha so bre a ma té ria. Du ran te a dis -
cus são do pro je to de lei do Fun def na Câ ma ra dos
De pu ta dos, sur giu o ques ti o na men to so bre o uso de
re cur sos da quo ta fe de ral do sa lá rio-edu ca ção na
com ple men ta ção de vi da pela União aos Esta dos que
não atin gis sem o va lor mí ni mo na ci o nal por alu no. A
par tir des sa dis cus são, os de pu ta dos acha ram por
bem trans fe rir, da me di da pro vi só ria para o pro je to de
lei do Fun def, os tó pi cos so bre a nova le gis la ção do
sa lá rio-edu ca ção que, su pos ta men te, se ri am con-
sen su a is. O Se na do Fe de ral, ta ci ta men te, aco lheu
esse acor do e as sim nas ceu o art. 15 da Lei nº
9.424/96, no fi nal par ci al men te ve ta do.

A MPV so bre o as sun to, por sua vez, foi mo di fi-
ca da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com o fim de
adap tá-la ao acor do e su prir o va zio de i xa do pelo
veto. Con ti nu ou a ser re e di ta da até que, dois anos de -
po is, foi con ver ti da na Lei nº 9.766, de 18 de de zem-
bro de 1998.
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Des se modo, em duas leis vo ta das pelo Con-
gres so Na ci o nal, após a apro va ção, em pri me i ro tur -
no, do PLS nº 79/95, ela bo rou-se nova le gis la ção ge -
ral so bre o sa lá rio-edu ca ção. Isso in di ca, cla ra men te,
que esse pro je to per deu a opor tu ni da de, em ra zão de
seu pre jul ga men to pelo Ple ná rio, que de ci diu por uma 
re gu la men ta ção di fe ren te para a ma té ria.

Cum pre ob ser var que essa sen ten ça nao se
fun da men ta em uma mera pre o cu pa ção for mal. Na
ver da de, a apro va ção do PLS e o seu en vio para a
Câ ma ra dos De pu ta dos se ri am em ba ra ço sos para o
Se na do Fe de ral. Em pri me i ro lu gar, por que o pro je to
re pe te, ain da que nem sem pre com os mes mos ter -
mos, di ver sas nor mas con ti das na re gu la men ta ção
vi gen te do sa lá rio-edu ca ção. Além dis so, uma vez
que foi apro va do an tes da pro mul ga ção da Emen da à
Cons ti tu i ção nº 14, de 1996 (na ver da de, até mes mo
an tes da apre sen ta ção da pro pos ta que a ori gi nou), o
subs ti tu ti vo não le vou em con ta as ino va ções do Fun -
def, nem o fim da per mis são para que as em pre sas
de du zis sem da con tri bu i ção do sa lá rio-edu ca ção as
apli ca ções com o en si no fun da men tal de seus em pre-
ga dos e res pec ti vos de pen den tes. Assim, o pa rá gra fo

úni co do art. 1º é fla gran te men te in cons ti tu ci o nal – ví -
cio que o pró prio Se na do não tem mais como cor ri gir,
já que, uma vez ad mi ti da a con ti nu i da de da tra mi ta-
ção da ma té ria, ape nas o aco lhi men to das duas
emen das de Ple ná rio po de ria mo di fi car o pro je to.

De qual quer modo, a idéia ba si lar do PLS nº
79/95, a de be ne fi ci ar os mu ni cí pi os na dis tri bu i ção de
re cur sos do sa lá rio-edu ca ção, foi re to ma da, no Se na-
do Fe de ral, pelo PLS nº 53, de 2001, ana li sa do por
esta Co mis são. Vê-se, pois, que a po lê mi ca so bre a
dis tri bu i ção dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção con ti-
nua na or dem do dia, mas não há mo ti vos para que um
an ti go e pre jul ga do pro je to seja re to ma do, sob o ris co
da cri a ção de cons tran gi men to para o Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em vis ta das ra zões ex pos tas, o voto é, com
base no art. 334, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no,
pela re co men da ção de de cla ra ção de pre ju di ci a li da de
do Pro je to de Lei do Se na do nº 79/95, bem como das
Emen das nº 1 e nº 2 a ele apre sen ta das em Ple ná rio.

Sala da Co mis são, – Cé sar Bor ges, Re la tor,
Pre si den te
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

RE LA TÓ RIO

Na Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre as emen das de Ple ná rio ao 
subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 79/95, que dis põe so bre o sa lá rio-edu-
ca ção, pre vis to no art. 212, § 5º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

O subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do (PLS)
nº 79/95 dis põe so bre o sa lá rio-edu ca ção, con tri bu i ção
so ci al de vi da pe las em pre sas e fon te adi ci o nal de fi nan-
ci a men to do en si no fun da men tal pú bli co. A pro po si ção
tra ta de di ver sos as pec tos re la ci o na dos ao sa lá rio-edu-
ca ção, como a for ma de seu re co lhi men to, as ins ti tu i-
ções isen tas de seu pa ga men to e a dis tri bu i ção de seu
mon tan te en tre os en tes fe de ra dos.

Em 11 de de zem bro de 1996, o subs ti tu ti vo ao
PLS nº 79/95 foi apro va do em pri me i ro tur no no Ple ná-
rio des ta Casa, ten do re ce bi do, na oca sião, duas emen -
das, am bas de au to ria do Se na dor Ra mez Te bet.

A pri me i ra emen da pre vê a uti li za ção de par ce la
dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção a pro gra mas es pe ci a-
is. A se gun da tem por fi na li da de dar atri bu i ções a ór gão
mu ni ci pal na ad mi nis tra ção da con tri bu i ção so ci al.

De vi do à apre sen ta ção des sas emen das, a ma -
té ria vol tou às Co mis sões de Edu ca ção (CE) e de
Assun tos Eco nô mi cos (CAE) para nova apre ci a ção. A
pri me i ra já pro fe riu seu pa re cer, que con clu iu pela re -
je i ção das duas emen das. Cabe, ago ra, exa mi nar a
ma té ria à luz das com pe tên ci as da CAE.

II – Aná li se

De acor do com a pri me i ra emen da, até o li mi te
de cin co por cen to de sua ar re ca da ção, os re cur sos
do sa lá rio-edu ca ção po de rão ser apli ca dos em “pro -
gra mas edu ca ci o na is de sen vol vi dos em co o pe ra ção
com os Con se lhos dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado -
les cen te, e cujo ob je ti vo seja es ti mu lar a fre qüên cia à
es co la de cri an ças e ado les cen tes em si tu a ção de ris -
co so ci al”.

Em sua jus ti fi ca ti va, o au tor da emen da res sal-
ta como ob je ti vos de sua ini ci a ti va a pos si bi li da de
de as se gu rar o aten di men to das “ne ces si da des bá -
si cas” dos mem bros das fa mí li as que pos su em cri -
an ças em si tu a ção de ris co so ci al e de pro mo ver “a
me lho ria de seu ní vel de vida e auto-es ti ma”, de mo-
cra ti zan do, ain da, o aces so à es co la. Per ce be-se,
com isso, a in ten ção de di re ci o nar uma par ce la dos
re cur sos do sa lá rio-edu ca ção para o fi nan ci a men to
de pro gra mas de ren da mí ni ma as so ci a dos à fre-
qüên cia es co lar de es tu dan tes ori un dos de fa mí li as
de ba i xa ren da.

Após o su ces so de pro gra mas des sa na tu re za,
como o do Dis tri to Fe de ral e os de al guns Mu ni cí pi os
do Esta do de São Pa u lo, vá ri os ou tros go ver nos to-
ma ram a ini ci a ti va de ins ti tu ir pro gra mas pró pri os.
Além dis so, no fi nal de 1997, foi pro mul ga da a Lei nº
9.533, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo Fe de ral a con -
ce der apo io fi nan ce i ro aos Mu ni cí pi os que ins ti tu í rem
pro gra mas de ga ran tia de ren da mí ni ma as so ci a dos a 
ações so ci o e du ca ti vas”.

Ape sar da re le vân cia de tais pro gra mas, é pre ci-
so es tar aten to con tra o des vio de re cur sos que fi nan-
ci am ati vi da des pro pri a men te edu ca ci o na is – como a
aqui si ção de ma te ri al di dá ti co, a me lho ria das ins ta la-
ções es co la res e o tre i na men to de pro fes so res – para
sus ten tar pro je tos de as sis tên cia so ci al, ain da que
fun da men ta is para a cor re ção de in jus ti ças so ci a is.
Isso in di ca que ini ci a ti vas des sa na tu re za cla mam por 
re cur sos adi ci o na is para a área so ci al, e não o des vio
de re cur sos de se to res que já en fren tam di fi cul da des
de fi nan ci a men to.

Não é por ou tro mo ti vo que as sim dis põe o art.
7º da Lei nº 9.533/97, aci ma men ci o na da:

Art. 7º É ve da da, para fi nan ci a men to dos dis-
pên di os ge ra dos por esta lei, a uti li za ção dos re cur-
sos do sa lá rio-edu ca ção, con tri bu i ção so ci al pre vis ta
no § 5º do art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Além dis so, o art. 6º, da mes ma lei, de ter mi na
que, para efe i to da vin cu la ção de re cur sos pre vis ta no 
art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, “não se rão con si de-
ra dos des pe sas de ma nu ten ção e de sen vol vi men to
do en si no os re cur sos des pen di dos pela União nos
ter mos des ta lei, as sim como os gas tos pe los es ta dos
e mu ni cí pi os na con ces são de be ne fí ci os pe cu niá ri os
às fa mí li as ca ren tes”, em com ple men ta ção do va lor
re la ti vo à par ti ci pa ção fe de ral.

Sabe-se que o Po der Exe cu ti vo tem pro pos to
cor tes drás ti cos no apo io fe de ral aos pro gra mas mu -
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ni ci pa is que as so ci am ren da mí ni ma à edu ca ção – si -
na li zan do, mais uma vez, seu re du zi do com pro mis so
no com ba te aos pro ble mas so ci a is do País. To da via,
isso não jus ti fi ca a apro va ção de des vio de re cur sos
de uma fon te des ti na da, nos ter mos cons ti tu ci o na is, a 
fi nan ci ar as es co las pú bli cas de en si no fun da men tal,
como bem des ta cou o pa re cer da Co mis são de Edu -
ca ção, apro va do em 10 de no vem bro de 1998. Por
isso, é sen sa to re je i tar a Emen da nº 1, como tam bém
o fez a Co mis são de Edu ca ção.

A Emen da nº 2, por sua vez, es ta be le ce que os
Con se lhos Mu ni ci pa is de Edu ca ção, onde exis ti rem e
con ta rem com a “re pre sen ta ção do po der pú bli co, dos 
pro fis si o na is da edu ca ção e da so ci e da de ci vil”, se rão
res pon sá ve is pe las atri bu i ções pre vis tas – con for me
es cla re ce a jus ti fi ca ti va – no art. 4º

Cabe res sal tar que o art. 4º, que dis põe so bre
a dis tri bu i ção dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção,
não pre vê tais atri bu i ções. Na ver da de, em todo o
subs ti tu ti vo não há dis po si ção so bre atri bu i ções
mu ni ci pa is na ad mi nis tra ção do sa lá rio-edu ca ção,
o que, por si só, se ria um em pe ci lho para a ad mis-
são da emen da.

De qual quer for ma, como bem as si na lou o
men ci o na do pa re cer da Co mis são Edu ca ção, os re -
fe ri dos con se lhos, “nas três es fe ras go ver na men ta is,
são pre do mi nan te men te nor ma ti vos e con sul ti vos”.
Suas fun ções de li be ra ti vas li mi tam-se “a ques tões
de ca rá ter pe da gó gi co”. Por tan to, não têm os mes -
mos com pe tên cia para de ci dir so bre a apli ca ção de
re cur sos fi nan ce i ros, como pro põe a emen da. Des se
modo, o pa re cer é tam bém pela re je i ção da Emen da
nº 2.

Por fim, ain da que não te nha re la ção com as
emen das apre sen ta das, ca be ria re gis trar a atu al
in cons ti tu ci o na li da de do pa rá gra fo úni co do art. 10
do subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
79/95. Com efe i to, o § 5º do art. 212 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, que dis põe so bre o sa lá rio-edu ca ção,
foi al te ra do após a apre sen ta ção des sa pro po si-
ção. A Emen da à Cons ti tu i ção Fe de ral nº 14/96
res trin giu a apli ca ção dos re cur sos do sa lá rio-edu-
ca ção ao en si no fun da men tal pú bli co. Assim, foi
eli mi na da a pos si bi li da de, an te ri or men te aber ta,
de de du ção, pe las em pre sas, dos va lo res de vi dos
na apli ca ção re a li za da no en si no fun da men tal de
seus em pre ga dos e de pen den tes. Uma vez que
não fo ram apro ve i ta das as opor tu ni da des ofe re ci-
das pelo Re gi men to para a su pres são do dis po si ti-

vo e não há a pos si bi li da de de fazê-lo ago ra, fica
para a Câ ma ra dos De pu ta dos a res pon sa bi li da de
de pro mo ver o ajus te.

III – Voto

Nes tas cir cuns tân ci as, opi na mos pela re je i ção
das Emen das nº 1 e nº 2, apre sen ta das em ple ná rio,
ao subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 79/95.

Sala da Co mis são, de no vem bro de 2000. –
José Edu ar do Du tra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

SEÇÃO I
Da Edu ca ção

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

(*) 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.”
....................................................................................

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 15. O sa lá rio-edu ca ção, pre vis to no art. 212, 

§ 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de vi do pe las em pre-
sas, na for ma em que vier a ser dis pos to em re gu la-
men to, é cal cu la do com base na alí quo ta de 2,5%

06202 Sá ba do  5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



(dois e meio por cen to) so bre o to tal de re mu ne ra ções
pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, aos se gu ra dos
em pre ga dos, as sim de fi ni dos no art. 12, in ci so I, da
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991.
....................................................................................

LEI Nº 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998

Alte ra a le gis la ção que rege o sa lá-
rio-edu ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

Mo di fi ca os arts. 34, 208, 211 e 212
da Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da-
ção ao art. 60 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.607-24,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998

Nº da MP Ori gi ná ria 1.518, de 19-9-96
Con ver ti da na Lei nº 9.766, de 1998

Alte ra a le gis la ção que rege o sa lá-
rio-edu ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 175, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Indi ca ção nº 5, de 2002,
do Se na dor Ra mez Te bet, que su ge re à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos que
pro ce da ao es tu do que vi a bi li ze pos sí vel
pro po si ção le gis la ti va que vise à subs ti-
tu i ção da ces ta bá si ca pelo cor res pon-
den te va lor em di nhe i ro.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

O Se na dor Ra mez Te bet apre sen tou no ple ná rio
des ta Casa in di ca ção para que a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos pro ce des se ao es tu do que vi a bi li ze pos sí vel
pro po si ção le gis la ti va que vise à subs ti tu i ção da ces ta
bá si ca pelo cor res pon den te va lor em di nhe i ro.

Res sal ta o emi nen te Se na dor, em sua jus ti fi ca-
ção, que a ces ta bá si ca cons ti tui ele men to fun da men-
tal para a sub sis tên cia de gran de nú me ro de pes so as
que se en con tram em si tu a ção pre cá ria no que diz
res pe i to à ali men ta ção. E que não res ta dú vi da quan -

to à sua im por tân cia como ins tru men to de po lí ti ca
com pen sa tó ria, prin ci pal men te em mo men tos de cri -
se eco nô mi ca, as sim como nas re giões mais po bres
de nos so País.

Entre tan to, é ne ces sá rio que se ana li sem a efi -
ciên cia, a efi cá cia e a eco no mi ci da de do ins tru men to
ces ta bá si ca como a for ma mais ade qua da de se
com ba ter a po bre za. De fato, a ces ta bá si ca en vol ve
todo um pro ces so de lo gís ti ca e de com pras que con -
tri bui em mu i to para bu ro cra ti zar o aten di men to aos
mais po bres, ao mes mo tem po em que gera um cus to
de in ter me di a ção bas tan te ele va do, que de sa pa re ce-
ria caso se tro cas se a ces ta bá si ca por uma re mu ne-
ra ção em di nhe i ro.

Por fim, ar gu men ta o au tor que o en ca mi nha-
men to do re cur so di re ta men te ao be ne fi ciá rio re du zi-
ria des vi os e uso po lí ti co ina de qua do do re fe ri do ins -
tru men to.

Cons ta do pro ces sa do mi nu ta de re la tó rio ofe re-
ci da pelo Se na dor João Alber to Sou za. Como a pro -
po si ção ain da não fora apre ci a da, a Pre si dên cia des -
ta Co mis são de sig nou-nos Re la tor da ma té ria, nos
ter mos re gi men ta is.

II – Aná li se

A pro po si ção em apre ço foi apre sen ta da em
ju nho de 2002, quan do en tra va em fase fi nal o go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Como se sabe, em lº de ja ne i ro pró xi mo pas sa do,
to mou pos se o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va,
com pro mes sas de me di das es tru tu ra is no com ba te
à po bre za.

A pro pos ta do novo go ver no so bre o as sun to em 
tela está con subs tan ci a da no do cu men to “Pro je to
Fome Zero: uma pro pos ta de Po lí ti ca de Se gu ran ça
Ali men tar para o Bra sil”, pro du zi do em 2001 pelo
Insti tu to Ci da da nia, sob a co or de na ção do Dr. José
Gra zi a no da Sil va, atu al Mi nis tro da Se gu ran ça Ali -
men tar e do Com ba te à Fome.

Tra ta-se de pro je to abran gen te e que con tem pla
três gran des con jun tos de ini ci a ti vas: 1 – po lí ti cas es -
tru tu ra is, en vol ven do a ge ra ção de em pre go e ren da,
a pre vi dên cia so ci al uni ver sal, o in cen ti vo à agri cul tu-
ra fa mi li ar, a in ten si fi ca ção da re for ma agrá ria, a bol -
sa-es co la e a ren da mí ni ma; 2 – po lí ti cas es pe cí fi cas:
pro gra ma de cu pom-ali men ta ção; do a ção de ces tas
bá si cas emer gen ci a is, ma nu ten ção de es to ques de
se gu ran ça, quan ti da de e qua li da de de ali men tos, am -
pli a ção do Pro gra ma de Ali men ta ção do Tra ba lha dor,

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  5 06203    423ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



com ba te à des nu tri ção in fan til e ma ter na, am pli a ção
da me ren da es co lar, edu ca ção para o con su mo e ali -
men tar; 3 – po lí ti cas lo ca is para as áre as ru ra is e ur -
ba nas, con tem plan do uma sé rie de me di das, in clu si-
ve ban cos de ali men tos for ma dos por do a ções para
as ci da des.

A pro pos ta, como se de no ta, é am bi ci o sa e re -
quer ar ti cu la ções en tre vá ri os mi nis té ri os e tam bém
en tre os vá ri os ní ve is de go ver no. A me ga i ni ci a ti va re -
quer, ade ma is, ade qua ção com o con jun to de ini ci a ti-
vas do go ver no an te ri or, de no mi na da “Rede de Pro te-
ção So ci al” e pre vi dên cia ru ral.

Con cre ta men te, até o mo men to, exis te o do cu-
men to aci ma ci ta do e o lan ça men to em 24-2-03, da
pri me i ra eta pa do Pro gra ma Car tão-Ali men ta ção,
qual seja, um pro gra ma de trans fe rên cia de ren da di -
re ta do go ver no fe de ral para a com pra de ali men tos
pe las fa mí li as po bres de Gu a í bas e Aca uã, no Pi a uí
(pro je to-pi lo to), não aten di das por ou tros pro gra mas
so ci a is, no va lor de R$50,00/mês, me di an te uso in di-
vi du al de car tão mag né ti co e des ti na do ex clu si va-
men te à com pra de ali men tos.

O Pro je to Fome Zero abran ge um am plo le que
de ações, cujo de ta lha men to de ve rá es tar con clu í do
até 31 de agos to pró xi mo, quan do o Exe cu ti vo en vi a rá
ao Con gres so Na ci o nal a pro pos ta do novo Pla no
Plu ri a nu al 2004-2007.

Dis cu te-se ain da a idéia, no novo go ver no, de
subs ti tu ir o Car tão Ci da dão (que se ria úni co para os
pro gra mas so ci a is e só foi lan ça da em ju nho de 2002,
já pró xi mo do fim do go ver no FHC), bem como o Bol -
sa-es co la, Bol sa-Ali men ta ção, Bol sa-Ren da (so cor ro
às vi ti mas da seca), por um úni co car tão. Isto é, subs -
ti tu ir os 25 mi lhões de car tões mag né ti cos de trans fe-
rên cia de ren da dis tri bu í dos du ran te o go ver no an te ri-
or (se gun do in for ma ções da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral – CEF), por quan to a tar ja mag né ti ca per mi te o pa -
ga men to de mais de um pro gra ma em um mes mo
car tão (fa mí li as atin gi das pela seca ou por qual quer
ou tra si tu a ção de ca la mi da de, por exem plo).

Por ora, o Car tão-Ali men ta ção será usa do para
re pas sar R$50,00/mês do Pro je to Fome Zero para as
fa mí li as po bres. Pelo que cons ta do ci ta do do cu men-
to, as ces tas bá si cas se ri am tão-so men te emer gen ci-
a is, por tan to re si du a is na ques tão do com ba te à fome
e à des nu tri ção.

A pes qui sa que deu ori gem ao Pro je to Fome
Zero tra ba lha com es ti ma ti va de 44 mi lhões de po-
bres no Bra sil. Des tar te, uma das pri me i ras ques tões

a se rem tra ta das diz res pe i to ao uni ver so de pes so as
a se rem con tem pla das pe los pro gra mas do Fome
Zero: os bra si le i ros que pas sam fome e os que são
des nu tri dos ou to dos aque les aba i xo de al gu ma li nha
de po bre za? A Pro fes so ra Ma ria Her mi nia Ta va res de 
Alme i da (Po lí ti ca-USP, in O Esta do de São Pa u lo,
02/03/2003) lem bra “todo fa mé li co é po bre, mas nem
todo po bre é fa mé li co”. Pes qui sas com base na PNAD 
de mons tram que 4% dos adul tos pa de cem de fome
crô ni ca e cri an ças com sin to mas de des nu tri ção cor -
res pon de ri am a pou co mais de 10%. Se isso é ver da-
de, en tão par ce la sig ni fi ca ti va dos bra si le i ros que vi -
vem aba i xo da li nha de po bre za não pre ci sa de co mi-
da, mas de ser vi ços pú bli cos – sa ú de, edu ca ção e sa -
ne a men to – com um mí ni mo de qua li da de, mo ra dia
de cen te e ren da su ple men tar para su prir ou tras ne-
ces si da des.”

A con fu são con ce i tu al en tre po bre e fa mé li co
afe ta a quan ti fi ca ção da fome no Bra sil e con tri bui
para a in de fi ni ção da na tu re za e do âm bi to do Pro gra-
ma Fome Zero (con tor nos, me tas e ins tru men tos).
Ain da se gun do a Pro fes so ra, “até ago ra o que se ou -
viu foi uma al ga ra via de de cla ra ções de sen con tra-
das.” Tal vez, por isso mes mo, o Pre si den te Lula ins ti-
tu i rá a Câ ma ra do Se tor So ci al: um fó rum den tro do
go ver no, dos mi nis tros que têm pro gra mas de ação
so ci al nas suas pas tas, para co or de nar as ações de
go ver no, evi tar pul ve ri za ções e eco no mi zar os par cos
re cur sos pú bli cos. A idéia é de fi nir pri o ri da des e unir
pro gra mas se me lhan tes exe cu ta dos por di fe ren tes
mi nis té ri os.

Cla ro está que o novo go ver no está se em pe-
nhan do para pro mo ver a mo der ni za ção dos me ca nis-
mos de trans fe rên cia de ren da di re ta men te às fa mí li-
as ca ren tes, em subs ti tu i ção à tra di ci o nal dis tri bu i ção
as sis ten ci a lis ta de ces tas bá si cas.

Nes se sen ti do, para que os ob je ti vos al me ja dos
com a pro po si ção em exa me se jam al can ça dos, pa re-
ce-nos ade qua do a cri a ção de sub co mis são tem po rá-
ria, de modo a pro mo ver o de ba te e o acom pa nha-
men to das me di das e ins tru men tos no âm bi to do Pro -
je to Fome Zero.

III – Voto

Em face do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re-
cer pela apro va ção da Indi ca ção nº 5, de 2002, cons ti-
tu in do-se, para os ob je ti vos da pro po si ção, Sub co-
mis são Tem po rá ria no âm bi to des ta CAE.

Sala da Co mis são,
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO:

RELATÓRIO

Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos, so bre a Indi ca ção nº 5, de 2002, do 
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do
Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,
que su ge re à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos que pro ce da a es tu do que
vi a bi li ze pos sí vel pro po si ção le gis la ti-
va que vise à subs ti tu i ção da ces ta bá -
si ca pelo cor res pon den te va lor em di-
nhe i ro.

Re la tor : Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na-
dor Ra mez Te bet, apre sen tou no ple ná rio des ta Casa
in di ca ção para que a Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos pro ce des se a es tu do que vi a bi li ze pos sí vel pro -
po si ção le gis la ti va que vise à subs ti tu i ção da ces ta
bá si ca pelo cor res pon den te va lor em di nhe i ro.

Res sal ta o emi nen te Se na dor, em sua jus ti fi ca-
ção, que a ces ta bá si ca cons ti tui ele men to fun da men-
tal para a sub sis tên cia de gran de nú me ro de pes so as
que se en con tram em si tu a ção pre cá ria no que diz
res pe i to à ali men ta ção. E que não res ta dú vi da, quan -
to à sua im por tân cia como ins tru men to de po lí ti ca
com pen sa tó ria, prin ci pal men te em mo men tos de cri -
se eco nô mi ca, as sim como nas re giões mais po bres
de nos so País.

Entre tan to, é ne ces sá rio que se ana li sem a efi -
ciên cia, a efi cá cia e a eco no mi ci da de do ins tru men to
ces ta bá si ca como a for ma mais ade qua da de se
com ba ter a po bre za. De fato, a ces ta bá si ca en vol ve
todo um pro ces so de lo gís ti ca e de com pras que con -
tri bui em mu i to para bu ro cra ti zar o aten di men to aos
mais po bres, ao mes mo tem po em que gera um cus to
de in ter me di a ção bas tan te ele va do, que de sa pa re ce-
ria caso se tro cas se a ces ta bá si ca para uma re mu ne-
ra ção em di nhe i ro.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A in di ca ção ora em co men to apre sen ta-se ex -
tre ma men te opor tu na para a ava li a ção das po lí ti cas
so ci a is do Go ver no Fe de ral, a fim de ve ri fi car se as
mes mas es tão cum prin do com os seus ob je ti vos,
bem como se os re cur sos em pre ga dos nas mes mas
es tão sen do ade qua da men te apli ca dos.

A po lí ti ca de dis tri bu i ção de ces tas bá si cas
cons ti tui uma po lí ti ca com pen sa tó ria, a qual deve
ser apli ca da como um ins tru men to emer gen ci al
para ga ran tir o su pri men to mí ni mo de ca lo ri as às
pes so as que não pos su em re cur sos fi nan ce i ros
para a sua aqui si ção. Obvi a men te, den tro des se
con tex to, não se deve bus car ata car a es sên cia dos
pro ble mas so ci a is de nos so País com a dis tri bu i ção
des tas ces tas.

A im ple men ta ção pelo Go ver no Fe de ral de
uma sé rie de pro gra mas de trans fe rên cia de ren da
no qual se des ta ca o cha ma do Bol sa-Esco la, pas sa-
ram a de mons trar a vi a bi li da de de se dis tri bu ir re cur-
sos di re ta men te a pes so as ca ren tes, sem in ter me-
diá ri os e com um sis te ma de con tro le mu i to mais efi -
ci en te.

No caso da ces ta bá si ca, ain da se re gis tra o uso
po lí ti co ina de qua do do re fe ri do ins tru men to, bem
como gran de nú me ro de des vi os por ca u sa da di fi cul-
da de ine ren te à fis ca li za ção da dis tri bu i ção de ces tas
de ali men to. Por tan to, po der-se-ia pen sar em en ca mi-
nha men to di re to dos re cur sos no va lor cor res pon den-
te à ces ta bá si ca a par tir de agên ci as de cor re io ou,
até mes mo, de agên ci as lo té ri cas, re pe tin do-se a fi lo-
so fia do pro gra ma Bol sa-Esco la.

O ob je ti vo que se al me ja é pro pi ci ar um novo
ins tru men to de com ba te à po bre za em nos so País,
que seja mais des bu ro cra ti za do, me nos vul ne rá vel à
in ge rên cia po lí ti ca, e mais vol ta do aos in te res ses do
ci da dão.

Assim, po de mos con clu ir que a in di ca ção apre -
sen ta fun da men tos ju rí di cos e eco nô mi cos que jus ti fi-
cam a ação des ta Co mis são.

III – Voto

Des tar te, cum pri dos os trâ mi tes pro ces su a is ne -
ces sá ri os, bem como as prá ti cas de na tu re za po lí ti ca e 
ju rí di ca, e não exis tin do óbi ces de na tu re za re gi men tal,
le gal ou cons ti tu ci o nal, voto pelo aco lhi men to da pre-
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sen te in di ca ção e que esta Co mis são crie uma sub co-
mis são tem po rá ria para que, no pra zo de 90 dias,
apre sen te pro pos ta no sen ti do de vi a bi li zar a subs ti tu i-
ção das ces tas bá si cas por ins tru men to fi nan ce i ro de
trans fe rên cia di re ta às po pu la ções ca ren tes.

Sala da Co mis são, Pre si den te  – João Alber to
Sou za, Re la tor.

PARECER Nº 176, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 170,
de 2002, de au to ria do Se na dor Tião Vi a-
na, que dis põe so bre a pro du ção e im-
por ta ção de soro an ti o fí di co.

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 170, de 2002, de
au to ria do ilus tre Se na dor Tião Vi a na, es ta be le ce, no
seu art. 1º, que no mí ni mo cin qüen ta por cen to das
do ses de soro an ti o fí di co, im por ta das ou pro du zi das
no País, de ve rão es tar sob a for ma li o fi li za da.

O pa rá gra fo úni co de fi ne que o soro an ti o fí di co
será co mer ci a li za do obri ga to ri a men te em con jun to
com me di ca men to anti- his ta mí ni co e bula com ori en ta-
ções so bre a apli ca ção e con ser va ção dos pro du tos.

Pelo art. 2º da pro po si ção, pre vê-se o iní cio da
vi gên cia da nor ma para dois anos após a data de sua
pu bli ca ção.

O pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são de
Assun tos So ci a is – onde, no pra zo re gu la men tar, não
fo ram apre sen ta das emen das –, à qual ca be rá de ci-
são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

II – Aná li se

O tra ta men to dos aci den tes ofí di cos, com o
uso de soro apro pri a do, já é co nhe ci do pela Me di ci-
na há mu i tas dé ca das. No Bra sil, o Sis te ma Úni co
de Sa ú de (SUS) dis po ni bi li za gra tu i ta men te o soro
an ti o fí di co às ví ti mas dos aci den tes. Ain da as sim,
re gis tra-se um nú me ro sig ni fi ca ti vo de óbi tos ca u-
sa dos por aci den tes ofí di cos, além de se qüe las in -
ca pa ci tan tes em al gu mas das pes so as que so bre vi-
vem ao ata que.

Gran de par te des ses óbi tos e le sões gra ves po -
de ria ser evi ta da com a ins ti tu i ção de te ra pêu ti ca ade -
qua da em tem po há bil. E o iní cio do tra ta men to é fre -
qüen te men te re tar da do em fun ção da in dis po ni bi li da-

de do soro an ti o fí di co nas pro xi mi da des do lo cal do
aci den te.

A li mi ta ção do aces so da po pu la ção ao soro não 
se dá por es cas sez do mes mo, mas pela di fi cul da de
na con ser va ção do pro du to atu al men te dis tri bu í do
pelo SUS, que pre ci sa ser man ti do sob tem pe ra tu ra
ba i xa e cons tan te. Des sa for ma, como a ma i o ria dos
aci den tes ofí di cos acon te ce na zona ru ral, dis tan te
dos re fri ge ra do res e dos ser vi ços de sa ú de, as ví ti-
mas têm de des lo car-se por gran des dis tân ci as até
re ce be rem o tra ta men to so ro te rá pi co.

A pro du ção do soro sob a for ma li o fi li za da, ain -
da que não al te re a efi cá cia do me di ca men to em si,
re pre sen ta rá um gran de sal to qua li ta ti vo na as sis tên-
cia às vi ti mas de aci den tes ofí di cos no Bra sil. Esses
pro du tos se ri am pre fe ren ci al men te des ti na dos às re -
giões mais lon gín quas e sem es tru tu ra para man ter o
soro co mum sob re fri ge ra ção.

O pro je to de lei em aná li se pre vê ain da a dis tri-
bu i ção do soro em con jun to com me di ca ção anti-his -
ta mí ni co. Tal me di da é ple na men te jus ti fi ca da pelo ris -
co de re a ções ana fi lá ti cas se cun dá ri as à ad mi nis tra-
ção do soro an ti o fí di co.

O úni co óbi ce em re la ção ao pro je to está na
emen ta. Do modo como está es cri ta dá uma idéia er -
rô nea do âm bi to da lei, pas san do a im pres são de uma 
lei mais am pla, que de fi ne toda a re gu la men ta ção so -
bre a pro du ção e im por ta ção de soro an ti o fí di co. Em
ver da de, a lei li mi ta-se a de fi nir o per cen tu al mí ni mo
que deve es tar sob a for ma li o fi li za da.

Por fim, além de ter mé ri to in dis cu tí vel, o PLS nº
170, de 2002, apre sen ta-se em con for mi da de com as
exi gên ci as de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to e con si de ran do que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 170, de 2002, pos sui ine gá-
vel mé ri to e aten de aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li-
da de e ju ri di ci da de, o voto é por sua apro va ção, com
a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1-CAS

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº
170, de 2002, a se guin te re da ção:

“Dis põe so bre o per cen tu al mí ni mo
do soro an ti o fí di co dis tri bu í do no País
que deve es tar sob a for ma li o fi li za da.”

Sala da Comissão, Francisco de Assis e
Nunes Souza, (Mão Santa) Relator, Presidente.
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TEXTO FINAL DO 

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 170, DE 202,

APROVADO PELA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO 

DO DIA 20 DE MARÇO DE 2003

Dis põe so bre o per cen tu al mí ni mo
do soro an ti o fí di co dis tri bu í do no País
que deve es tar sob a for ma li o fi li za da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Pelo me nos cin qüen ta por cen to das do -

ses de soro an ti o fí di co para uso hu ma no, pro du zi das
e im por ta das por la bo ra tó ri os e em pre sas se di a das
no País, de ve rão es tar sob a for ma li o fi li za da.

Pa rá gra fo úni co. A co mer ci a li za ção de soro an ti-
o fí di co se fará, obri ga to ri a men te, em con jun tos con -
ten do me di ca men to an ti his ta mí ni co e bula com ori en-
ta ções em des ta que so bre a apli ca ção e a con ser va-
ção de am bos os pro du tos.

Art. 2. Esta lei en tra em vi gor no pra zo de dois
anos a con tar da data de sua pu bli ca ção.

PARECER Nº 177, DE 2003

Da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o
Requerimento nº 185, de 2003, que
conclama os governos dos países
membros do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas que convoquem reunião
de emergência daquele organismo para
debater estratégias que visem fazer
cumprir a Resolução nº 1.441 de forma
pacífica e cessar de imediato a
intervenção militar no Iraque.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Requerimento 
nº 185, de 2003, de autoria dos nobres Senadores
Aloízio Mercadante, Tião Vianna e Eduardo Suplicy,
que conclama os governos dos países membros do
Conselho de Segurança das Nações Unidas que
convoquem reunião de emergência daquele
organismo para debater estratégias que visem fazer

cumprir a Resolução nº 1.441 de forma pacífica e
cessar de imediato a intervenção militar no Iraque.

II – Análise

Trata-se de proposição afeita às competências
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional por lidar com iniciativas no âmbito das
relações internacionais. Portanto, atende as
exigências legais e regimentais.

No mérito, nada tenho a acrescentar às
considerações que sustentam a proposição, que aqui
faço questão de reproduzir:

“Imbuídos do desejo de contribuir para
um mundo mais justo e menos conflituoso.

Conscientes da necessidade de
proteger e aperfeiçoar o sistema de
segurança coletiva instituído pela Carta das
Nações Unidas, de fundamental importância 
para assegurar o equilíbrio entre as nações
e a paz no mundo. 

Certos da eficiência do
multilateralismo e da negociação
diplomática paro dirimir conflitos.

Preocupados com a sorte da
população civil iraquiana, já muito castigada 
por 12 anos de embargo comercial.

Enfatizando a necessidade de que as
partes beligerantes respeitem integralmente
as Convenções de Genebra relativas ao
tratamento digno dos prisioneiros de guerra
e à proteção de civis em conflitos armados. 

Considerando que a intervenção militar no 
Iraque, feita ao arrepio do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, poderá impedir
a criação das condições necessárias para
assegurar uma paz duradoura naquele país e o
equilíbrio geopolítico no Oriente Médio.

Constatando que a maior parte da
população do planeta vem condenando,
com veemência, a intervenção militar no
Iraque.

Recordando que a Resolução nº
1.441 não autoriza o uso da força no Iraque.

Ressaltando, por outro lado, que o
governo do Iraque deve cumprir fiel e
prontamente os termos da Resolução nº
1.441.

Reivindicando o pronto restabelecimento 
do programa “Petróleo por Comida” das
Nações Unidas, dada à rápida deterioração
das condições de vida da população iraquiana 
devido ao conflito armado e à suspensão das
remessas de alimentos, e

Considerando, finalmente, os princípios
da solução pacífica dos contenciosos
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internacionais e da não-intervenção, inscritos
em nossa Constituição e caros à tradição
diplomática brasileira;”

Logo, con si de ra ria pra ti ca men te exa u ri das as
ra zões e mo ti va ções do Re que ri men to. Entre tan to,
cum pre res sal tar que de to das as con si de ra ções
que jus ti fi cam o pre sen te Re que ri men to, tal vez ne -
nhu ma seja mais opor tu na e re le van te que aque la
que lem bra nos sa obri ga ção como se res hu ma nos
de res pe i tar e lu tar pela vida. Inde pen den te de nos -
sas con fis sões re li gi o sas, é de ver do Ho mem, face
a Deus, hon rar e dig ni fi car a exis tên cia. Nada, nem
ação nem omis são, nos isen ta e nos re di me des ta
ta re fa.

III – Voto

So mos, em face do ex pos to, pela apro va ção
do Re que ri men to nº 185, de 2003, en ca re cen do às
au to ri da des com pe ten tes pela ce le ri da de de seu
ob je ti vo.

Sala da Co mis são, Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, – Edu ar do Su plicy,
Pre si den te – Pe dro Si mom, Re la tor – João Ri be i ro –
Hé lio Cos ta – Pa trí cia Sa bó ya Go mes – Mar co Ma -
ci el – Arthur Vir gi lio – Luiz Ota vio – José Agri pi no
– Antô nio Car los Ma ga lhães.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2002

Alte ra a re da ção do § 4º do art. 18
da CF, dis pon do so bre a or ga ni za ção de
Mu ni cí pi os.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 18, § 4º, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15, de 1996, pas sa a ter a
se guin te re da ção:

“Art.18. ..................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser-
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri-
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão
por lei es ta du al até 12 (doze) me ses an tes
da re a li za ção das ele i ções mu ni ci pa is e de -
pen de rão de con sul ta pré via, me di an te ple-

bis ci to, à po pu la ção da área di re ta men te in -
te res sa da após a di vul ga ção dos es tu dos de 
vi a bi li da de mu ni ci pal a se rem apre sen ta dos
e pu bli ca dos na for ma da lei com ple men tar
es ta du al. (NR)”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção, res sal va dos os di re i tos
dos mu ni cí pi os cri a dos após 1996.

Jus ti fi ca ção

Enten de mos que a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
15/96 fere o Pac to fe de ra ti vo, onde a mes ma, dis cre-
ta men te, re ti rou dos Esta dos a com pe tên cia de le gis-
lar so bre o tema cri a ção e des mem bra men to de mu ni-
cí pi os.

Sa be mos que esta prer ro ga ti va dos Esta dos já
não era bem-vis ta pelo Go ver no Fe de ral, uma vez
que foi o re sul ta do de uma gran de mo bi li za ção dos
Esta dos, quan do em 1988, atra vés de uma Emen da
Po pu lar con se guiu a in ser ção no tex to cons ti tu ci o nal
aba i xo:

“Art.18. ..................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser-
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri-
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se- ão
por Lei Esta du al, obe de ci dos os re qui si tos
pre vis tos em Lei Com ple men tar Esta du al e
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to às po pu la ções di re ta men te in te-
res sa das.

Po de mos ob ser var que este tex to res pe i ta as
par ti cu la ri da des e re a li da des de cada Esta do, for ta le-
ce e va lo ri za o tra ba lho dos Se nho res Par la men ta res
Esta du a is.

Inex pli ca vel men te, sem que hou vés se mos so -
fri do qual quer mu dan ça na or dem ins ti tu ci o nal do
país, a Emen da nº 15 veio tra zer de vol ta a cen tra li-
za ção do po der e o des res pe i to ao pac to fe de ra ti vo,
tão anun ci a do e co me mo ra do na Cons ti tu i ção de
1988.

Para re ver ter mos este qua dro, que res ga ta o
pac to fe de ra ti vo e de vol ve aos Esta dos a com pe tên-
cia para le gis lar so bre cri a ção e des mem bra men to de 
mu ni cí pi os, esta é a PEC (Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal), re fe ren da da pela so li ci ta ção de 15
(quin ze) Assem bléi as Le gis la ti vas.

Sala das Ses sões, 4 de abril de 2003. –
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DEL 11068, de 13-11-2001

Assun to: Congresso Nacional. Emenda
Constitucional. Proposta.

Inde xa ção:

Emen ta: Aprova encaminhamento de propostas de
Emenda Constitucional ao Congresso Nacional, na
forma do artigo 60, III, da Constituição Federal.

Pro po si ção:
Ano:
Ini ci a ti va:
Pro po nen te:
Obser va ções:
Fon te:
DO 219, DE 19-11-01 P-6
Vide:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 11.068,
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001

Apro va en ca mi nha men to de pro pos-
tas de emen da cons ti tu ci o nal ao Con-
gres so Na ci o nal, na for ma do art. 60, III,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

De pu ta do Sér gio Zam bi a si, Pre si den te da Assem-
bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio Gran de do Sul.

Faço sa ber, em cum pri men to ao dis pos to no in -
ci so X do art. 53 da Cons ti tu i ção do Esta do, que a
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio Gran de do
Sul apro vou e eu pro mul go o se guin te De cre to Le gis-
la ti vo:

Art. 1º Fi cam apro va das as pro pos tas de emen -
da à Cons ti tu i ção Fe de ral cons tan tes dos:

I - ane xo I;

II - ane xo II; e

III - ane xo III.

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

Assem bléia Le gis la ti va, em Por to Ale gre, 13 de
no vem bro de 2001.

Ane xo I

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
ESTADO DO MARANHÃO

A Mesa da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do
Ma ra nhão, no uso de suas atri bu i ções le ga is e ten do
em vis ta o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 2/2003,

apro va do nos seus tur nos re gi men ta is, re sol ve pro-
mul gar o se guin te:

DECRETO LEGISLATIVO Nº  294/2003

Apro va o en ca mi nha men to de Pro-
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal ao Con -
gres so Na ci o nal, na for ma do ar ti go 60,
III, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 1º Fica apro va da a Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, cons tan te do Ane -
xo 1.

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

Man da, por tan to, a to das as au to ri da des a
quem o co nhe ci men to e exe cu ção do pre sen te De -
cre to Le gis la ti vo per ten ce rem, que o cum pram e o
fa çam cum prir na for ma em que se en con tra re di gi-
do.

O Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio da Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do do Ma ra nhão o faça im pri mir,
pu bli car e cor rer.

Ple ná rio De pu ta do “Ger vá sio San tos” do Pa lá-
cio Ma no el Be qui mão”, em 31 de mar ço  2003. – De -
pu ta do Car los Alber to Mi lho mem, Pre si den te – De -
pu ta do Jo a quim Na gib Ha ic kel, Pri me i ro Se cre tá rio
– De pu ta do Max Bar ros, Se gun do Se cre tá rio.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº

Alte ra a re da ção do § 4º do art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 18....................................................
..............................................................
..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser-
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri-
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão
por lei es ta du al até 18 me ses an tes da re a li-
za ção das ele i ções mu ni ci pa is e de pen de-
rão de con sul ta pré via, me di an te ple bis ci to,
à po pu la ção da   área di re ta men te in te res-
sa da, após a di vul ga ção dos es tu dos de vi a-
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bi li da de mu ni ci pal a se rem apre sen ta dos e
pu bli ca dos na for ma da lei com ple men tar
es ta du al.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção, res sal va dos os di -
re i tos dos mu ni cí pi os cri a dos após 1996.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº   /2002

Apro va o en ca mi nha men to de Pro-
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal ao Con -
gres so Na ci o nal, na for ma do ar ti go 60,
III, da Cons ti tu i ção de 1988.

Au tor: De pu ta do Si né sio Cam pos

A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ama zo-
nas de cre ta:

Art. 1º Fica apro va da a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, cons tan te do ane xo
I.

Art. 2º Este pro je to de re so lu ção le gis la ti va en tra
em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões da Assem bléia Le gis la ti va
do Esta do do Ama zo nas, aos 12 dias do mês de
mar ço de 2002. – Si né sio Cam pos, De pu ta do Esta -
du al, Lí der do PT.
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Ofi cio nº 323 – P 

Pal mas, 19 de ju nho de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
De pu ta do Adro al do Lou re i ro
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Mu ni ci pa is da
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul
Pra ça Ma re chal De o do ro, 101, 4º an dar

90010-300-900 – Por to Ale gre/RS

Se nhor Pre si den te,
Infor mo a V. Exª que fo ram apro va das e en ca mi-

nha das à Una le três PEC – Pro pos tas de Emen da
Cons ti tu ci o nal, con for me có pia ane xa.

Res pe i to sa men te, De pu ta do Mar ce lo Mi ran-
da.
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Faço sa ber que a Assem bléia Le gis la ti va apro -
vou,  nos ter mos do art. 48, in ci so VII, da Cons ti tu i ção
do Esta do e do art. 112, in ci so IV, do Re gi men to Inter -
no e eu, De pu ta do Ono fre San to Agos ti ni, Pre si den te,
pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18.232, de 2002

Apro va o en ca mi nha men to de pro-
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal ao Con-
gres so Na ci o nal, na for ma do art. 60, in ci-
so III, da Cons ti tu i ção Fe de ra.

Art. 1º Fica apro va da a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral cons tan te do Ane xo Úni co des te
de cre to le gis la ti vo.

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

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Flo ri a nó po lis,
3 de ju lho de 2002. – Ono fre San to Agos ti ni, Pre si-
den te; Ode te de Je sus, 2º Se cre tá rio; Ro gé rio Men -
don ça, 4º Se cre tá rio.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

OFÍCIO Nº 409/2002

Cam po Gran de, 25 de ju nho de 2002.

Exmº De pu ta do
Adro al do Lou re i ro
DD. Pre si den te da Co mis são de Assun tos Mu ni ci pa is
da Assem bléia Le gis la ti va
Rio Gran de do Sul/RS

Se nhor Pre si den te,
Apraz-nos in for mar e V. Exª que, na Ses são de

25 de ju nho do cor ren te, foi apro va do o pro je to de de -
cre to le gis la ti vo de nos sa au to ria que “apro va o en ca-
mi nha men to de pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
do Con gres so Na ci o nal, na for ma do art. 60, III, da
Cons ti tu i ção Fe de ral”, cuja có pia se gue ane xa.

Co lo can do-nos sem pre à in te i ra dis po si ção de
V. Exª, apro ve i ta mos o en se jo para re i te rar nos sos
pro tes tos de dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Aki ra Otsu bo.
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OFÍCIO

OF.GLPMDB Nº 106/2003 

Bra sí lia, 3 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7-12-02,
que “Dis põe so bre a trans fe rên cia da União para os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de par te da ma lha ro do-
viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe cí fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

TITULARES SUPLENTES
Se na dor Re nan Ca lhe i ros Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor João Alber to Sou za Se na dor Val dir Ra upp
Senador               Gerson CamataSenador Amir Lando
Senador      Juvêncio da FonsecaSenador Alberto Silva

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

(Fa çam-se as subs ti tu i ções so li ci ta das.

OFÍCIO
DO PRESIDENTE

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 9/03 – PRES./CAS

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 20 de mar ço de
2003 , apro vou com a Emen da nº 1 – CAS, em de ci são
ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº 170, de
2002, que “Dis põe so bre a pro du ção e im por ta ção de
soro an ti o fí di co”, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ro me ro Jucá, Pre si-
den te.

AVISOS

DA PRESIDÊNCIA

Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vos nºs 151 a
161, de 2003, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de

qua ren ta e cin co dias, de acor do com o art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo de
cin co dias úte is, nos ter mos do art. 121, II, b  com bi-
na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men to Inter no.

Foi en ca mi nha do à pu bli ca ção Pa re cer nº 177,
de 2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, con clu in do fa vo ra vel men te ao Re que-
ri men to nº 185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te e ou tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, que se jam con cla ma dos os go-
ver nos dos pa í ses mem bros do Con se lho de Se gu-
ran ça das Na ções Uni das para que con vo quem re u-
nião de emer gên cia da que le or ga nis mo a fim de de -
ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer cum prir a Re so lu-
ção 1441 de for ma pa cí fi ca e ces sar de ime di a to a in -
ter ven ção mi li tar no Ira que.

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

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 170,
de 2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

A Pre si dên cia co mu ni ca que a Me di da Pro vi só-
ria nº 115, de 2003, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor dos Mi nis té ri os do Meio Ambi en te, da De fe-
sa e da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de
R$12.000.000,00 (doze mi lhões de re a is), para os
fins que es pe ci fi ca”, será en ca mi nha da, nos ter mos
do § 6º do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, após o tér mi no do pra zo para re ce bi-
men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

MPV nº 115
Pu bli ca ção no DO 3-4-2003-04-04 Emen das Até
9-4-2003 (7º dia da pu bli ca ção)
Pra zo fi nal Co mis são 3-4-2003 a 16-4-2003 (14º
dia)
Re mes sa do Pro ces so à CD 16-4-2003
Pra zo na CD de 17-4-2003 a 30-4-2003(15º ao 28º dia)
Re ce bi men to pre vis to no SF 30-4-2003
Pra zo no SF 1º-5 a 14-5-2003 (42º dia)
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Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD 14-5-03 Pra zo para
apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF, pela CD 15-5 a
17-5-2003 (43º ao 45º dia)
Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir de
18-5-2003 (46º dia)
Pra zo fi nal no Con gres so 1º-6-03 (60 dias)

Ado ção, pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
da Me di da Pro vi só ria nº 116, em 2 de abril de 2003, e

pu bli ca da no dia 3 de abril do mes mo ano, que “dis -
põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º de abril de
2003, 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:
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O SR. PRESIDENTE (Val mir Ama ral) – Está en -
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 34
mi nu tos.)
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Ata da 33ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 7 de abril 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, Pa u lo Paim, 
Edu ar do Si que i ra Cam pos e da Sra. Serys Slhes sa ren ko

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.

Nos ter mos do Re que ri men to nº 160, de 2003,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Paim e ou tros Srs. Se na-
do res, o tem po dos ora do res da Hora do Expe di en te
será de di ca do a ho me na ge ar a Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil pela Cam pa nha da Fra ter ni da de
de 2003, cujo lema é Fra ter ni da de e Pes so as Ido sas
– Vida, Dig ni da de e Espe ran ça.

Te nho a hon ra de con vi dar para com por a Mesa
Dom Lo ren zo Bal dis se ri, Nún cio Apos tó li co (pal mas);
Dom José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí lia e Car -
de al (pal mas); Dom Ray mun do Da mas ce no Assis,
Se cre tá rio-Ge ral da CNBB (pal mas); e Dom João
Bos co, Bis po de Pa tos de Mi nas (pal mas).

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Exmº
Sr. José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, ao cum pri men tar Dom Lo ren zo
Bal dis se ri e Dom Ray mun do Da mas ce no Assis, gos -
ta ria de cum pri men tar toda a Mesa e, ao mes mo tem -
po, to dos os con vi da dos pre sen tes no ple ná rio nes te
mo men to.

Se me per mi tir o Pre si den te, fa rei uma cor re ção:
esta ses são tem du pla au to ria, do Pre si den te da
Casa e des te Se na dor, Pa u lo Paim, Vice-Pre si den te.
Nós apre sen ta mos o re que ri men to, e o Pre si den te fez 
ques tão de as su mir a res pon sa bi li da de, para que
esta ses são acon te ces se numa ho me na gem à CNBB 
pela Cam pa nha da Fra ter ni da de de di ca da aos ido-
sos. Espe ra mos que ela faça toda a na ção bra si le i ra
re fle tir so bre o tema e tam bém seja um ins tru men to a
mais que leve to dos os De pu ta dos e Se na do res a se
de bru ça rem so bre o es ta tu to do ido so e o apro vá-lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras
e se nho res con vi da dos, o Se na do da Re pú bli ca re ú-
ne-se na tar de de hoje em ho me na gem à Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB), ten do em vis ta
a Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2003, que tem como
tema Fra ter ni da de e Pes so as Ido sas – Vida, Dig ni da-
de e Espe ran ça.

Em seus 50 anos de exis tên cia, a CNBB cri ou
nu me ro sos or ga nis mos pas to ra is que le va ram a pre -
sen ça da Igre ja para mais per to das pes so as mar gi-
na li za das, prin ci pal men te da que las so fre do ras, con-
cre ti zan do as sim o prin cí pio da op ção pre fe ren ci al
pe los po bres. A Cam pa nha da Fra ter ni da de é um dos
mais im por tan tes ins ti tu tos da CNBB. Ela sur giu em
de zem bro de 1963, du ran te o de sen vol vi men to do
Con cí lio Va ti ca no II. Ocor re no pe río do en tre o car na-
val e a Se ma na San ta, em que a Igre ja ca tó li ca ce le-
bra a Qu a res ma.

A cam pa nha ser ve para aju dar os cris tãos e as
pes so as de boa von ta de a vi ve rem a fra ter ni da de em
com pro mis sos con cre tos no pro ces so de trans for ma-
ção da so ci e da de a par tir de um pro gra ma es pe cí fi co
que exi ja a par ti ci pa ção de to dos na bus ca de ver da-
de i ras so lu ções.

Nes se sen ti do, ela já tra tou dos mais re le van tes
te mas que afli gem a so ci e da de bra si le i ra, como as
ques tões dos en car ce ra dos, da edu ca ção, do de sem-
pre go, do com ba te às dro gas, dos po vos in dí ge nas,
das dis cri mi na ções, en fim, cu i dan do sem pre da dig ni-
da de do ser hu ma no. Ago ra, de di ca-se aos ido sos.

Fe liz pre o cu pa ção da CNBB e da Cam pa nha da
Fra ter ni da de. Se gun do o IBGE, de 1991 a 2000, o
con tin gen te de pes so as com 60 anos ou mais su biu
de 10,7 mi lhões para 14,5 mi lhões, um au men to de
35,5% so men te 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, o que irá 
re pre sen tar qua se 13% da po pu la ção do nos so País.
Tra ta-se da ma i or mas sa de ido sos de uma ge ra ção
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de bra si le i ros. A pro por ção de ido sos está cres cen do
mu i to mais rá pi do que a das pró pri as cri an ças.

São ob je ti vos per ma nen tes da Cam pa nha da
Fra ter ni da de des per tar o es pí ri to co mu ni tá rio da po -
pu la ção; edu car para a vida em fra ter ni da de; re no var
a cons ciên cia da res pon sa bi li da de de to dos na pre o-
cu pa ção da pro mo ção hu ma na.

Tra ta-se de um even to tão se di men ta do no ca -
len dá rio da Igre ja, que o Papa João Pa u lo II en vi ou
men sa gem a Dom Jay me Hen ri que Che mel lo, Pre si-
den te da CNBB, tra tan do com ma i or cu i da do des te
as sun to.

“Meus pen sa men tos vão para os bra si le i ros
mais ido sos, so bre tu do os vi ú vos e vi ú vas, aos re li gi o-
sos e aos nos sos que ri dos ir mãos de sa cer dó cio” –
dis se Sua San ti da de em sua men sa gem, lem bran do
a im por tân cia des se mo men to, pro mo vi do pela CNBB 
na Cam pa nha dos Ido sos.

Jul ga mos que a es co lha do tema da Cam pa nha
foi bas tan te apro pri a da ao mo men to pelo qual pas-
sam os ido sos em nos so País. Daí a nos sa ini ci a ti va
de apre sen tar re que ri men to jun to ao Se na do, em
con jun to com o Pre si den te da Casa, para que esta
ses são se re a li zas se.

Enten de mos que hoje, a exem plo de Sua San ti-
da de o Papa João Pa u lo II, de ve mos vol tar nos sos
pen sa men tos para os ido sos bra si le i ros. Nos sos co -
ra ções e men tes têm um com pro mis so ina diá vel com
o bem-es tar, com a fe li ci da de des sa so fri da par ce la
da po pu la ção.

Cha ma mos as Srªs e os Srs. Se na do res para
uma re fle xão so bre o quão im por tan te é as se gu rar e
pre ser var con di ções de vida dig na àque les que tan to
la bo ra ram em prol da cons tru ção e do for ta le ci men to
de nos so País, bem como da edu ca ção de seus fi lhos
e os pró pri os ne tos.

É cres cen te em nos sa so ci e da de o pre con ce i to
con tra os ido sos. Fal tam-lhes opor tu ni da des de tra ba-
lho. Mu i tos, in fe liz men te, são re je i ta dos pe las fa mí li-
as. E as apo sen ta do ri as – re fi ro-me ao Mo sap, à Co -
bap –, in fe liz men te, são min gua das, não lhes ga ran te
uma so bre vi da tran qüi la.

Esta mos di an te de uma dra má ti ca re a li da de: a
so ci e da de não se pre pa ra para o seu pró prio en ve lhe-
ci men to, afi nal, os jo vens de hoje, que i ram ou não
que i ram, se rão os ido sos de ama nhã. O re sul ta do
des se des pre pa ro vem sen do es tam pa do, di a ri a men-
te, nos me i os de co mu ni ca ção, ao re gis tra rem a cres -
cen te vi o lên cia a que vêm sen do sub me ti dos os nos -
sos ido sos.

Sr. Pre si den te, na úl ti ma se ma na, ti ve mos re gis-
tros trá gi cos des sa si tu a ção. Em São Pa u lo, um pai
ido so foi le va do a um ato ex tre mo de re a gir à vi o lên cia
que o fi lho pra ti ca va con tra esse ido so e sua com pa-
nhe i ra, le van do o pai a ma tar o pró prio fi lho num ato
de de ses pe ro – é cla ro que não gos ta ría mos de sa ber
que isso acon te ceu, mas foi a vi o lên cia pra ti ca da pelo 
fi lho con tra os pais, já ido sos, que le vou a esse ato
que to dos nós la men ta mos. Ain da em São Pa u lo, uma 
mãe ido sa foi bru tal men te as sas si na da, tam bém,
pelo pró prio fi lho, in ver ten do aí os fa tos, mas am bos
atin gem, de for ma cru el, os ido sos.

Esta tís ti cas das en ti da des que aten dem pes so-
as cha ma das de “ida de avan ça da” in di cam que, no
ano pas sa do, pelo me nos 15 mil pes so as com mais
de 60 anos fo ram ví ti mas de es pan ca men tos, tor tu-
ras, abu sos se xu a is, em mu i tos ca sos, in du zi dos ao
su i cí dio, por que que ri am se apos sar de seus bens.

Nos hos pi ta is pú bli cos, 32% dos ido sos aten di-
dos fo ram ví ti mas de al gum tipo de agres são pra ti ca-
da – isso tam bém é mu i to gra ve –, em 90% dos ca sos,
den tro da pró pria casa, ou seja, pe los pró pri os pa ren-
tes.

Não pre ten de mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, se nho ras e se nho res con vi da dos, de ta-
lhar as agres sões. As mais gra ves, de cer ta for ma,
são co nhe ci das por to dos aque les que acom pa nham
o no ti ciá rio.

Cabe, po rém, re gis trar que o au men to da vi o lên-
cia con tra os ido sos de i xa cla ro o des pre pa ro da so ci-
e da de, que não es ta be le ce mais li mi tes no tra to com
os ve lhos. Estes são ex clu í dos, se gre ga dos e, até
mes mo, eli mi na dos. Isso tam bém acon te ce por que as 
pes so as ido sas, com seus pe que nos ren di men tos,
não aten dem aos in te res ses de uma so ci e da de vol ta-
da para o con su mo. São ex clu í das de to das as for mas
de re la ci o na men to. Sen do as sim, as pes so as, como
suas pró pri as vi das, não são va lo ri za das.

Se gun do o Ipea, o ren di men to mé dio das pes -
so as aci ma de 60 anos é de R$657,00 e, no en tan to,
80% dos ido sos re ce bem ape nas um sa lá rio mí ni mo.
Com esse min gua do ren di men to, nem sem pre su fi ci-
en te para co brir suas des pe sas com me di ca men tos,
mu i tos apo sen ta dos sus ten tam suas fa mí li as.

A si tu a ção das pes so as de ida de avan ça da em
nos so País de i xa cla ro que a Lei nº 8.842/94, que es -
ta be le ce a Po lí ti ca Na ci o nal dos Ido sos, que é im por-
tan te, mas não su fi ci en te à de man da atu al, é fun da-
men tal, mas pre ci sa ser re for ça da por um di plo ma le -
gal mais abran gen te, que efe ti va men te ga ran ta os di -
re i tos da pes soa ido sa.
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Esta mos cer tos de que a res pos ta se en con tra
no Esta tu to do Ido so, pro je to de mi nha au to ria, apre -
sen ta do em 1997. E apre sen tei, Sr. Pre si den te, o pro -
je to ori gi nal, mas faço ques tão de fri sar aqui que o
Pro je to do Esta tu to do Ido so foi cons tru í do com a par-
ti ci pa ção de to dos os Par ti dos na Casa. Qu an do en -
tre guei a peça ori gi nal, ela ti nha em tor no de 40 ar ti-
gos e ter mi nou apro va da, na Co mis são Espe ci al, com 
123 ar ti gos. Ren do aqui ho me na gens ao Re la tor, De -
pu ta do Si las Bra si le i ro, do PMDB, e ao Pre si den te,
De pu ta do Edu ar do Bar bo sa, que tam bém não é do
meu Par ti do. Aqui po de ria ci tar inú me ros com po nen-
tes da Co mis são, mas cito ape nas o Pre si den te e o
Re la tor para não co me ter o equí vo co de es que cer al -
gum nome, por que to dos fo ram im por tan tes.

No novo di plo ma, a po lí ti ca de aten di men to do
ido so será fe i ta por meio do con jun to ar ti cu la do de
ações go ver na men ta is e não-go ver na men ta is, com a
par ti ci pa ção da União, dos Esta dos, do Dis tri to fe de-
ral e dos Mu ni cí pi os.

Este Esta tu to é fru to de se mi ná ri os e vi a gens
que fi ze mos por todo o País, mu i tas ve zes acom pa-
nha dos pela Co bap e pelo Mo sap. Par ti ci pa ram des sa
ela bo ra ção Par la men ta res – como di zia – de to dos os
Par ti dos, 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 à pro-
te ção do ido so – e agra de ço aqui a um pa ren te es pe-
ci al, no Mi nis té rio Pú bli co, que fez todo o ca pí tu lo para 
for ta le cer o que há ali de le gis la ção pe nal em de fe sa
do ido so.

O Esta tu to 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.

O Esta tu to pro cu ra re cu pe rar, in clu si ve, o po der
aqui si ti vo dos apo sen ta dos e da que les que re ce bem
mes mo o se gu ro so ci al, que es ta ria vin cu la do ao sa -
lá rio mí ni mo, ou seja, o va lor da sua apo sen ta do ria
cor res pon de rá sem pre ao nú me ro de sa lá ri os mí ni-
mos vi gen te no mês em que se apo sen tou.

A pro pos ta ga ran te ao ido so, a par tir dos 65
anos de ida de, que não te nha ne nhum tipo de ren di-
men to, pelo me nos um sa lá rio mí ni mo. Asse gu ra o di -
re i to à mo ra dia, à per ma nên cia no seio da fa mí lia na -
tu ral ou subs ti tu ta, ou de sa com pa nha do de fa mi li a-
res.

Tam bém no Esta tu to tra ba lha mos com po lí ti cas
na área da sa ú de, da edu ca ção, da ha bi ta ção, do tra -
ba lho, do la zer, da as sis tên cia e tam bém for ta le cer
uma jus ti ça.

Sr. Pre si den te, o Bra sil é um País que en ve lhe ce
a pas sos lar gos. Entre tan to, a in fra-es tru tu ra para res -
pon der às de man das da po pu la ção de ido sos, em ter -
mos de ins ta la ções, pro gra mas e mes mo ade qua ção
ur ba na das ci da des, está mu i to aquém do que gos ta-
ría mos que fos se uma ver da de.

O Esta tu to do Ido so que pro du zi mos, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, o qual que ro crer que bre ve men te
será apro va do tam bém nes ta Casa, tem o sen ti do de
dar ci da da nia ple na à nos sa ve lhi ce. Esta mos cer tos
tam bém de que, ao che gar ao Se na do Fe de ral, esse
pro je to vai me re cer a ma i or aten ção, a mes ma que
lhe foi dada na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Esta tu to do Ido so foi nor te a do pela li nha da
so li da ri e da de, da jus ti ça e do amor ao pró xi mo. Por
isso, está ple na men te de acor do com os pro pó si tos e
os ob je ti vos da Cam pa nha da Fra ter ni da de que a
CNBB de sen vol veu para este ano e com a qual so-
mos so li dá ri os.

Te mos cer te za, Sr. Pre si den te – e aqui en cer ro
–, que a me lhor for ma de ho me na ge ar mos a CNBB
(Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil), de ho-
me na ge ar mos os ido sos, apo sen ta dos ou não, é fa-
zer com que esta ses são – que terá uma par ti ci pa ção,
com cer te za, de inú me ros Se na do res e de li de ran ças
dos apo sen ta dos de todo o País – con tri bua para que
ra pi da men te Câ ma ra dos De pu ta dos e Se na do Fe de-
ral apre sen tem esse ins tru men to le gal, que é o Esta -
tu to do Ido so, para que ele seja efe ti va men te apli ca do
no País, com a mes ma im por tân cia que eu di ria que
tem hoje uma obra do Con gres so Na ci o nal, que é o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que saio da tri -
bu na com a ex pec ta ti va po si ti va de que nes tes dois
me ses, abril e maio, as duas Ca sas apro vem o es ta tu-
to e, quem sabe, Oxa lá esse so nho se tor ne re a li da de
e o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca pos sa, no dia 1º
de maio – e sei que no dia 1º de maio Sua Exce lên cia
fará uma vi si ta à CNBB –, no es pa ço da CNBB – que
é quem li de ra essa cam pa nha em ní vel na ci o nal –,
san ci o nar o es ta tu to, en tre gan do àque les que são,
sem som bra de dú vi da, mais de 30 mi lhões de pes so-
as ido sas, esse ins tru men to tão im por tan te para a ci -
da da nia ple na.

Viva a CNBB, viva a de mo cra cia, aqui re pre sen-
ta da pelo Se na do Fe de ral e vi vam os nos sos ido sos!

Um abra ço a to dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De se jo re -

gis trar tam bém a pre sen ça, nes ta ses são, do Sr. Do -
min gos Tra ves so, Pre si den te do Mo vi men to dos Ser -
vi do res Apo sen ta dos (Mo sap); do Sr. Sál vio Me de i ros
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Cos ta, Pre si den te da Asso ci a ção dos Ser vi do res da
Fa zen da (Asse faz); do Sr. Edi son Gu i lher me Ha u bert,
Vice-Pre si den te do Mo sap; do Sr. Ní sio Tos tes, Pre si-
den te da Assi sef; do Sr. Bo lí var, Pre si den te da Asso ci-
a ção dos De le ga dos da Po lí cia Fe de ral; da Srª Jo se fa
Bri to, da Fren te Par la men tar em De fe sa da Pre vi dên-
cia So ci al Pú bli ca; do Sr. João Lima, Pre si den te da
Con fe de ra ção Bra si le i ra de Apo sen ta dos e Pen si o-
nis tas (Co bap); do Dr. Má rio Tri go, da Anfip, tal vez o
mais ve lho de to dos nós que aqui es ta mos, que aos
92 anos ain da che ga a esta ses são es cre ven do li vros
e como exem plo de vida.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, para fa lar
em nome da Casa.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir -
gí lio para fa lar em nome da Casa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na-
dor José Sar ney; Dom Lo ren zo Bal dis se ri, Nún cio
Apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão, Arce bis po de
Bra sí lia; Dom Ray mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá-
rio-Ge ral da CNBB; Dom João Bos co, Bis po de Pa tos
de Mi nas; ilus tre Se na dor Pa u lo Paim, au tor des ta be -
lís si ma idéia e, por tan to, des ta be lís si ma e jus ta ho -
me na gem à Cam pa nha da Fra ter ni da de e à CNBB. A
CNBB é uma en ti da de que se mar ca por po si ção forte
e sem pre cla ra. Mu i to for te e cla ra em seu con te ú do
so ci al, apon tan do, o tem po in te i ro, suas so lu ções,
ain da que às ve zes eu me per mi ta dis cor dar da te ra-
pêu ti ca – quan do não, é uma fe li ci da de. Qu an do sim,
devo ter a ho nes ti da de de con fes sar a di fe ren ça. Mas
se, quan to à te ra pêu ti ca, pode ha ver dis cor dân cia,
nun ca há quan to ao fun do, ao ob je ti vo, quan to à ne -
ces si da de de to dos nós lu tar mos, cada um a sua
moda e com suas con vic ções, por jus ti ça so ci al nes te
País.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de vem em óti ma
hora, quan do te mos de fa zer pro fun da re fle xão so bre
o pa pel do ido so em nos sa so ci e da de. A po pu la ção
de ido sos cres ce. As de man das, os re mé di os, os apa -
re lhos con su mi dos pe los ido sos são ca ros. Li um es -
tu do mu i to in te res san te que mos tra va que os ido sos
cus tam mais do que os jo vens, até por que as ne ces si-
da des são ur gen tes. É pre ci so que se lan ce um olhar
es tra té gi co e sen sí vel, por par te do Esta do e da so ci-
e da de bra si le i ra, so bre eles. 

Eles são cada vez mais nu me ro sos. Isso re ve la
o dado bom de que co i sas po si ti vas têm acon te ci do
no Bra sil e o dado pre o cu pan te de que tal vez não es -
te ja mos apa re lha dos em face de tan tas exi gên ci as
no vas.

Sou re pre sen tan te do Ama zo nas. Te nho lá toda
a mis ci ge na ção e te nho em mim toda mis ci ge na ção
que mar ca a Na ção bra si le i ra. Em mi nhas ve i as cor re
san gue ne gro, eu ro peu e – com mu i to agra do de mi -
nha par te e de mi nha fa mí lia – in dí ge na.

Eu pego o exem plo dos ín di os bra si le i ros, que
são pro fun da men te sá bi os ao li da rem com o ido so.
Eles va lo ri zam o con se lho de an ciãos. Enten dem que
aque le que já vi veu tem mu i to o que en si nar àque le
que está vi ven do, ex pe ri men tan do, fa zen do, exer ci-
tan do sua ex pe riên cia. A nos sa so ci e da de qua se
sem pre é fria.

É uma ver da de so ci o ló gi ca que o ido so ten de a
per der peso es pe cí fi co, com o tem po e com a di mi nu i-
ção da sua ca pa ci da de de agir como pro ve dor das ne -
ces si da des de uma fa mí lia. Ele é me nos pro cu ra do
pelo neto para re sol ver pro ble mas, bem como para
de ci dir as ques tões fa mi li a res. Isso tudo tem um fun -
do eco nô mi co mu i to cla ro.

Nós não apren de mos a bus car res pos tas na ex -
pe riên cia dos mais ve lhos que cons tru í ram a his tó ria
do País, que fi ze ram mu i to para che gar mos no pon to
de hoje, com as nos sas de fi ciên ci as, de fe i tos e qua li-
da des. Eles não são uti li za dos, cha ma dos, con vo ca-
dos como de ve ri am, por to dos nós.

Eu cre io que há, en tão, ques tões ob je ti vas com
re la ção ao di re i to dos ido sos. E aí vem – diz mu i to
bem o no bre Se na dor Pa u lo Paim, já em pon to de vo -
ta ção, no Ple ná rio des te Se na do – o es ta tu to dos ido -
sos.

Há a ques tão psi co ló gi ca e a so ci o ló gi ca: Como
o Bra sil con se gui ria ser com ple ta men te uma Na ção
de mo crá ti ca, e ser uma so ci e da de mais jus ta, ou me -
nos in jus ta ou cres cen te men te me nos in jus ta para ser
cres cen te men te mais jus ta, se não for mos ca pa zes
de dar ao ido so o pa pel im por tan te que cabe a ele,
não por com pa i xão, não por dó, não por co mi se ra ção,
não por pena, mas por en ten der mos a im por tân cia de 
re cor rer mos aos ido sos como fon te de sa be do ria
viva, não re gis tra da em li vros, que está à nos sa fren -
te.

Por tan to, a cam pa nha é ex tre ma men te opor tu-
na, sig ni fi can do, mais uma vez, que a Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil sai à fren te de um tema
que pre ci sa ser en ca ra do fron tal men te pela Na ção
bra si le i ra.

Lou vo, ain da, D. Lo ren zo Bal dis se ri, que anun ci-
ou a po si ção do Va ti ca no no epi só dio da paz. Os as -
sun tos não são se pa ra dos, mas as se me lha dos, sim.
Se te mos sen si bi li da de para com os ido sos – e te mos
que tê-la , pre ci sa mos ter sen si bi li da de para com a

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 06273ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



paz, com pre en den do que o mun do sem guer ra ha ve-
rá de ser mais jus to, cons tru í do à base do diá lo go,
com os con fli tos sen do di ri mi dos à base do en ten di-
men to, do de sen ten di men to pa cí fi co, quan do for o
caso. Este mun do será sem pre me lhor do que aque le
que nas ça, ou da Di ta du ra san gui ná ria de Sad dam
Hus se in, ou do uni la te ra lis mo pra ti ca do pelo Pre si-
den te Ge or ge Bush, que a to dos nós pre o cu pa.

Con si de ro a po si ção de Sua San ti da de, o Papa
João Pa u lo II, mu i to fir me, se re na, in te li gen te, fa zen-
do o in ver so do que pode ser a con se qüên cia mais
ne fas ta des ta guer ra, que é pôr de um lado a ci vi li za-
ção ju da i co-cris tã e de ou tro a ci vi li za ção mul çu ma na.
Obser vo Sua San ti da de ca mi nhan do na di re ção in-
ver sa e sá bia, e essa é no va men te uma ho me na gem
ao ido so que aqui faço. Admi ro a sa be do ria de al guém
como João Pa u lo II, que hoje re pre sen ta tão bem o
sen ti men to de paz de mul çu ma nos, de cris tãos, pois
se tra ta de al guém que abre o fos so, pro cu ra mos trar
que é pos sí vel, sim, até pelo en ten di men to dele, a
con vi vên cia pa cí fi ca, fra ter na e amo ro sa en tre ju de-
us, cris tãos e mul çu ma nos. Por isso, não con si go de i-
xar de res ga tar essa fi gu ra ido sa e sá bia, fe liz men te
ido sa, fe liz e ne ces sa ri a men te sá bia, até por que fe liz-
men te ido sa, do Papa João Pa u lo II. 

Cer ta vez, quan do era me ni no, tive uma con ver-
sa com um as ses sor de meu pai nes ta Casa. Eu ti nha
apro xi ma da men te 15 anos e o ci da dão 48, ida de que,
àque la al tu ra, pa re cia para mim uma ida de além da
de Ma tu sa lém. E, no de cor rer da con ver sa, per gun-
tei-lhe se não se sen tia mal com a ve lhi ce, que, para
mim, se tra du zia por 48 anos de ida de. Con si de ra-
va-o, de fato, uma pes soa ido sa. Ele me dis se: “Arhur,
você vai apren der com o tem po que as pes so as mais
fe li zes são as que con se guem en ve lhe cer. Aque las
que não con se guem en ve lhe cer de i xam de con tri bu ir
mu i to pre ma tu ra men te para a vida e só en ve lhe cem
dois ti pos de pes so as, as que têm sor te e as que têm
sor te e são sá bi as. Se não hou ver sa be do ria” – fez
alu são à dro ga, im pru dên cia, vi o lên cia , “nem sor te,
não se che ga à ida de mais pro vec ta e se de i xa de
apren der co i sas e de en si nar mu i to mais co i sas para
as pes so as mais no vas.

Apren di a li ção. O tem po vai pas san do. Hoje,
sou uma pes soa ma du ra e meu gran de ob je ti vo pes -
so al é en ve lhe cer com dig ni da de, com res pe i to, en ve-
lhe cer po den do pas sar co i sas boas para as pes so as
com me nos ida de do que eu. 

Ao mes mo tem po, nos so ob je ti vo se ria nós to -
dos – e essa é uma Casa para ação co le ti va se fa zer
pre sen te na vida das pes so as – cu i dar mos das cri an-
ças aban do na das e cu i dar mos dos ido sos, seja para

pre ser var-lhes a dig ni da de, seja para não es que cer-
mos de quem nos fez; seja para bus car em quem re al-
men te é sá bio as so lu ções para um País mais jus to,
den tro de um mun do cada vez mais fra ter no, cada
mais so li dá rio, cada vez mais cris tão, com a face fra -
ter na, so li dá ria e cris tã do co ra ção da Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil.

Sr. Pre si den te, sou mu i to hon ra do com a de sig-
na ção que V. Exª me fez para fa lar em nome da Casa
nes ta bela ho me na gem. Aqui re a fir mo a mi nha ter nu-
ra e a mi nha ad mi ra ção por essa en ti da de que é im -
pres cin dí vel, nos seus acer tos e até nos seus ra ros
equí vo cos, para que este Bra sil nun ca per ca o seu
olhar sen sí vel na di re ção dos mais hu mil des na di re-
ção dos mais ido sos, na di re ção dos mais des va li dos
na ter ra bra si le i ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, era o que ti nha a
di zer. (Pal mas)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon para tam -
bém, em nome da Casa, ho me na ge ar a Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil e a Cam pa nha da Fra -
ter ni da de cujo tema é: Pes so as Ido sas, Vida, Dig ni da-
de e Espe ran ça.

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, se nho res re pre sen tan tes da CNBB, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje é uma data im por tan te para o
Se na do Fe de ral. To dos so mos ad mi ra do res da
CNBB, in de pen den te men te de ser mos ca tó li cos ou
não. Essa en ti da de tem uma atu a ção tão po si ti va, tão
con cre ta, com tan tos ser vi ços ines ti má ve is pres ta dos
à his tó ria des te País, que não há como ana li sar a his -
tó ria bra si le i ra sem iden ti fi cá-la com os tra ba lhos da
CNBB. Tem sido uma luta bo ni ta, mag ní fi ca e, às ve -
zes, di fí cil, in com pre en sí vel, com os pró pri os ca tó li-
cos di ver gin do, per gun tan do-se onde está a ver da de
e se é esse ver da de i ra men te o ca mi nho.

Na épo ca em que eu era cri an ça, em Ca xi as do
Sul, é ver da de que não ha via po bre za, mi sé ria, fome,
mas o nos so pa dre, o nos so vi gá rio, o nos so Bis po,
Dom José Ba rea, eram iden ti fi ca dos com o con tex to
da so ci e da de. As pes so as po bres, hu mil des não ti-
nham uma iden ti fi ca ção com a Igre ja. O País cres ceu,
a mi sé ria veio e, de re pen te, a Igre ja to mou uma po si-
ção co ra jo sa de bus car a iden ti fi ca ção tam bém com
os hu mil des, abrin do as por tas para uma imen si dão
de pes so as que vi vi am à mar gem da so ci e da de. E fez
isso ar ros tan do gran des pe ri gos, pois foi à épo ca do
re gi me mi li tar.

06274 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    453ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Cito sem pre dois no mes que em mim pro vo cam
pro fun da emo ção: Dom Hél der Câ ma ra, pelo tra ba lho
que fez, a vida que re a li zou numa hora tão dura para
ele; e a fi gu ra de Dom Eva ris to Arns, cri an do as co mu-
ni da des de base. Ti ve mos no Rio Gran de do Sul a fi -
gu ra de Dom Ivo Lors che i ter e de seu ir mão Dom Alo í-
sio.

A CNBB tem uma his tó ria pro fun da men te iden ti-
fi ca da com o so ci al do nos so País. E a Cam pa nha da
Fra ter ni da de tem a gran de za de nos aler tar, a cada
ano, para um tema da ma i or im por tân cia, do ma i or
sig ni fi ca do. A Qu a res ma é isto: um pe río do de 40 dias
du ran te os qua is so mos cha ma dos a me di tar. Alguns
je ju am, ou tros cor tam al gu mas co i sas su pér flu as,
mas a Igre ja tem nos le va do a me di tar nes ses 40 dias, 
a me di tar so bre te mas os mais va ri a dos, os mais im -
por tan tes e os mais sig ni fi ca ti vos, como a ques tão do
ín dio, do pre so, do me nor, do ve lho. E co bra de cada
um de nós o que fa ze mos, nos sa atu a ção, nos sa co la-
bo ra ção, nos sa pre sen ça di an te de cada um des ses
te mas.

Hoje a Igre ja se di ri giu a nós, Pre si den te José
Sar ney, a V. Exª, a mim, ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, a nós, os ve lhos, que te mos mais de se -
ten ta anos.

O Lí der Arthur Vir gí lio saiu da qui de bo chan do
da gen te, di zen do que ele, um jo vem de 48 anos, um
me ni no, já se per gun ta va como se sen tia um ve lho de
48 anos. E al guns de nós já pas sa mos dos 70 anos.
Te mos aqui o Pre si den te José Sar ney, fir me, tran qüi-
lo, que, se de i xar mos, vol ta à Pre si dên cia, com a
mes ma dis po si ção e gar ra. Está aqui o nos so Car de-
al, com a sua fir me za, que, se não hou ves se essa
obri ga ção de sair aos 75 anos, fi ca ria até os 90 anos,
bri lhan do na nos sa Igre ja. Mas essa cam pa nha de va -
lo ri za ção do ido so tem um sen ti do mais pro fun do do
que po de mos ima gi nar.

Nun ca me es que ço de quan do es ti ve na Chi na.
Eu era jo vem e como me cho cou ao ver a ve ne ra ção
que os chi ne ses têm pe los mais ve lhos. Na Chi na, ser 
ve lho é qua se ser sá bio. Pode ser al guém im por tan te,
pode ser nas gran des cor po ra ções, onde quer que
seja to dos se re fe rem aos ve lhos com re ve rên cia.

No Bra sil, ain da bem que a so ci e da de se pre o-
cu pa com o jo vem, com a cri an ça, por que, in fe liz men-
te, o ve lho é car ta fora do ba ra lho.

Não há dú vi da de que essa cam pa nha a fa vor
dos ido sos, que di vul ga o res pe i to e a com pre en são
que me re cem, tem um sig ni fi ca do pro fun do.

Qu an do fui Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
ve ri fi quei que, nos asi los do Esta do, ha via inú me ros

ido sos aban do na dos pela fa mí lia. Embo ra ti ves se
bens e até con di ções de vi ver com o que ga nha va, al -
gum fa mi li ar con se guia uma pro cu ra ção do ido so, co -
lo ca va-o no asi lo e nun ca mais o pro cu ra va, nem to -
ma va co nhe ci men to de sua exis tên cia.

Esta mos ven do o Papa, esse ido so jo vem que,
na mi nha opi nião, é a fi gu ra des te sé cu lo, que está
dan do uma de mons tra ção fan tás ti ca de gran de za, de
pu re za, um exem plo. Alguns car de a is, a exem plo do
que dis se meu ami go Arthur Vir gí lio, de vem es tar dis -
cu tin do se já não é hora de Sua San ti da de des can sar,
de afas tar-se e go zar de uma jus ta apo sen ta do ria. No
en tan to, o Papa está dan do um exem plo da ma i or
gran de za e be le za no mo men to pre sen te.

Con ta-se que, no meio da Se gun da Gu er ra,
quan do Sta lin, Chur chil e Tru man, iri am se re u nir em
Alta, su ge ri ram con vi dar o Papa a par ti ci par da re u-
nião, o Sta lin per gun tou quan tas di vi sões ti nha o
Papa.

Na ver da de, for ça não tem ne nhu ma. Con tu do,
hoje, no mo men to mais dra má ti co por que já pas sou a 
ONU, a exem plo do que hou ve com a Liga das Na-
ções, com a in se gu ran ça so bre a con ti nu i da de ou não 
da sua exis tên cia, nes ta hora em que já se de ba te so -
bre os des po jos, em que o ame ri ca no, como se nhor
ab so lu to, diz que ha ve rá os vice-reis do sul, do nor te e 
do cen tro, o Papa, com sua voz – e nun ca o vi tão can -
den te, está mais for te e fir me, com as mãos me nos
trê mu las; pa re ce que me lho rou –, tem sido a cons-
ciên cia da hu ma ni da de, pre gan do e co bran do da que-
les que não têm a co ra gem de fa zer aqui lo que po de-
ri am e de ve ri am. O Papa está re zan do pe las ví ti mas
da guer ra, de fen den do o res pe i to às ga ran ti as in ter-
na ci o na is e pre gan do o res pe i to que de ve mos a toda
cri a tu ra hu ma na.

Essa Cam pa nha da Fra ter ni da de co in ci de com
a Qu a res ma e ter mi na logo ali, no Do min go de Pás -
coa, quan do vol ta re mos ao nos so dia-a-dia, ten do
que con vi ver com o mun do do pós-guer ra, que, cá en -
tre nós, é ri dí cu lo ser cha ma da de guer ra. Di zer que
hou ve uma guer ra en tre os Esta dos Uni dos e o Ira que
é uma pi a da. Hou ve um mas sa cre, onde uma na ção
que de ti nha tudo usou e abu sou de ou tra. Cla ro que
nin guém de fen de Sad dam Hus se in, que é um san gui-
ná rio. Mas não era essa a fór mu la!

Falo isso por que faço re fe rên cia à CNBB e ao
Papa. Falo isso por que falo na qui lo que é por que a
hu ma ni da de toda está a cho rar no dia de hoje. Mas
falo isso para di zer, meus pre za dos ami gos, di ri gen-
tes da CNBB, que te mos mu i to or gu lho des sa en ti da-
de. Te mos mu i to or gu lho da CNBB. Te mos mu i to or gu-
lho das cam pa nhas da fra ter ni da de. É algo que veio e
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veio para fi car. As cam pa nhas da fra ter ni da de to cam
na nos sa sen si bi li da de e fa zem com que pa re mos, re -
fli ta mos e ana li se mos. O pro ble ma exis te? Exis te. O
que fiz até ago ra para aju dar a re sol ver? Qual é a mi -
nha cota-par te? Qual é a mi nha par ti ci pa ção? O que
fiz para esse pro ble ma di mi nu ir?

Tra go um abra ço mu i to ca ri nho so. Em pri me i ro
lu gar, agra de ço à CNBB, em nome dos ve lhos que re -
pre sen ta mos; em se gun do lu gar, agra de ço ao Se na-
do por esta im por tan te re u nião, sin ge la, sim ples,
numa se gun da-fe i ra, mas que, na pro fun di da de do
seu sen ti men to, faz com que o Bra sil se sin ta aqui re -
pre sen ta do pela for ça da que les que, de uma ma ne i ra
ou de ou tra, con se gui ram che gar a essa ida de, com
cada um con tri bu in do com a sua par te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te!
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Hé lio Cos ta.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se nho res di ri gen tes da CNBB, que ro, ini -
ci al men te, cum pri men tar o Se na dor Pa u lo Paim pela
opor tu ni da de do re que ri men to para se fa zer esta jus -
ta ho me na gem à CNBB, de tan tas tra di ções, de tan -
tos com pro mis sos com a de mo cra cia, so bre tu do com
os mais ca ren tes, com as pes so as que não pos su em
pri vi lé gi os.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2003, que tra ta
de pes so as ido sas, é mu i to apro pri a da, pois vi ve mos
em um País em que os dois ex tre mos das ida des são
pre ju di ca dos. Os mu i to jo vens não al can çam se quer a 
opor tu ni da de de um pri me i ro em pre go, por que sem -
pre exi gem de les a ex pe riên cia que ain da não têm. E
os mu i to ve lhos são es que ci dos, aban do na dos, de i-
xa dos de lado, com toda a sua ex pe riên cia de vida, a
mais im por tan te ex pe riên cia que al guém pode ter,
mas que, la men ta vel men te, ain da não é re co nhe ci da
no Bra sil. Pa re ce que quem pas sou de cer ta ida de já
não é mais útil para a so ci e da de. E a so ci e da de não
se im por ta com os mais ve lhos. Os que se en con tram
en tre a meia ida de e a ida de mais avan ça da ain da
per ma ne cem na que la si tu a ção em que os jo vens os
cha mam de mu i to ve lhos, e os ve lhos di zem que são
mu i to jo vens. Fi cam, as sim, sem lu gar na so ci e da de.

A so ci e da de deve se pre o cu par com as pes so as
ido sas, sem pri vi lé gi os, al gu mas de las sem fa mí li as e
que são le va das a si tu a ções de ab so lu ta fal ta de in te-
ra ção com a so ci e da de. Por essa ra zão é tão im por-
tan te que se faça essa lem bran ça dos ido sos, que a
CNBB en ca mi nhe esse es for ço nes sa di re ção de

cons ci en ti zar a Na ção da im por tân cia dos mais ve-
lhos.

Esti ve duas ve zes na Chi na, tal vez o úni co país
onde as pes so as, quan to mais ve lhas fi cam, mais im -
por tan tes são, mais con si de ra das, mais re pre sen ta ti-
vas, mais lem bra das, mais con sul ta das. Os con se lhe-
i ros são os mais ve lhos. Os que di tam o ca mi nho são
os mais ido sos. La men ta vel men te, no Oci den te, na
nos sa so ci e da de, ocor re ri go ro sa men te o opos to:
quan to mais ve lhos fi ca mos, me nos im por tân cia te-
mos.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
se nho res di ri gen tes da CNBB, como Vice-Lí der do
Go ver no, como in te gran te da Ban ca da do PMDB, que 
é o meu par ti do, ve nho à tri bu na di zer o quan to apla u-
di mos essa ini ci a ti va e a cam pa nha da CNBB des te
ano, de di ca da à fra ter ni da de com as pes so as ido sas,
que me re cem esse cu i da do e que não po dem nun ca
ser es que ci das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, au -
to ri da des que com põem a Mesa e de ma is par ti ci pan-
tes des ta ses são, em pri me i ro lu gar, que ro fa zer uma
sa u da ção es pe ci al à CNBB, pelo tema da Cam pa nha
da Fra ter ni da de des te ano, cam pa nha esta a que atri -
buo a ma i or re le vân cia.

Ba ta lhei mu i to no meu Esta do de Mato Gros so,
onde fui De pu ta da por três man da tos, e cos tu mo di -
zer que sem pre es ti ve bas tan te en vol vi da com todo o
tra ba lho, to das as cam pa nhas, to dos os mo vi men tos
da ter ce i ra ida de, des de pro je tos de lei de mi nha au to-
ria  vá ri os de les no meu Esta do  até par ti ci pa ção em
mo men tos de di fi cul da des de al guns gru pos da ter ce-
i ra ida de.

Di zia sem pre  e con ti nuo di zen do  que as nos -
sas cri an ças pre ci sam ser mu i to bem cu i da das. To da-
via, não cos tu mo di zer a fra se que al guns con si de ram
cé le bre  não a digo por que não gos to dela: “As cri an-
ças são o fu tu ro do Bra sil”. Digo que não, que as cri -
an ças são o pre sen te. E vai de pen der des se pre sen te
o nos so fu tu ro e o fu tu ro de las tam bém. Se, no pre -
sen te, elas fo rem mu i to bem cu i da das – es tou fa lan do
das cri an ças para che gar a fa lar da ter ce i ra ida de –, o
fu tu ro nos so, de las e de to das as pes so as es ta rá as -
se gu ra do, com cer te za.
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Cu i dar bem das nos sas cri an ças sig ni fi ca dar
con di ções de vida para elas, em es pe ci al de edu ca-
ção, de tra ba lho para seus pais, de dig ni da de para
suas fa mí li as, por que, atrás de uma cri an ça aban do-
na da, de uma cri an ça que já está no mun do da ir re gu-
la ri da de, há um adul to aban do na do, um adul to na ir -
re gu la ri da de. Por tan to, pre ci sa mos cu i dar de nos sas
cri an ças.

“E o que tem isso a ver com as pes so as da ter -
ce i ra ida de?”  per gun ta rão al gu mas pes so as. E res-
pon do que tudo tem a ver. Qu an do falo em edu ca ção
para nos sas cri an ças, pre ci sa mos tra zer as pes so as
da ter ce i ra ida de para fa ze rem par te do pro ces so de
edu ca ção da nos sa so ci e da de.

Tra ba lhei, por 26 anos, na área de edu ca ção na
Uni ver si da de Fe de ral de Mato Gros so. Lá, par ti ci pei
de al guns pro je tos da ter ce i ra ida de. Ha via tam bém
uma ini ci a ti va – da qual não che guei a par ti ci par, mas
que con ti nua sen do tra ba lha da – para que ido sos pu -
des sem con tri bu ir com a edu ca ção de nos sas cri an-
ças. Como pas sar a ex pe riên cia de vida de les para as 
nos sas cri an ças, para os nos sos jo vens? Como fa zer
com que va lo ri zem a ex pe riên cia de vida da ter ce i ra
ida de? Como fa zer com que sin tam a im por tân cia das 
pes so as da ter ce i ra ida de pró xi mas a elas?

Se as cri an ças co me ça rem a va lo ri zar os ido sos
e a se cons ci en ti zar da im por tân cia de les e de sua
his tó ria de vida, elas co me ça rão até a ou vir as pes so-
as da ter ce i ra ida de pró xi mas a elas. E isso é mu i to
ne ces sá rio para os nos sos jo vens e para as nos sas
cri an ças, por que elas não se apro xi mam de seus pa -
ren tes com mais ida de, pois, para eles, o mais im por-
tan te são as pes so as de sua tur ma, que mu i tas ve zes
têm al gum des vio no mun do, às ve zes da ir re gu la ri da-
de, para ser sin té ti ca. Essa con vi vên cia deve ser es ti-
mu la da, não só pe las fa mí li as, como tam bém pe las
es co las. É mis ter le var as or ga ni za ções da ter ce i ra
ida de para den tro das es co las, para dis cu ti rem com
as cri an ças, para con ta rem a elas suas his tó ri as e es -
tó ri as, para fa zer com que os nos sos jo vens con fi em
nos ido sos, co nhe çam suas his tó ri as, suas vir tu des e
até os des vi os que por ven tu ra ti ve ram, para que os
mais no vos sa i bam pe los mais ve lhos o que eles so -
fre ram com isso e como con se gui ram su pe rar tais di fi-
cul da des. É sem pre bom ou vir exem plos de di fi cul da-
des já vi vi das, para evi tar pas sar por elas ou para su -
pe rá-las, caso já se es te ja em qual quer des vio.

Então, con si de ro este mo men to de ex tre ma im -
por tân cia. Que se di vul gue, re al men te, que se mos tre
ao Bra sil, como um todo, a im por tân cia de se va lo ri zar
as pes so as da ter ce i ra ida de, em es pe ci al den tro de
nos sas es co las, na edu ca ção. É pre ci so es ti mu lar os

nos sos jo vens a, se ti ve rem um pro ble ma, pro cu rar
seus avós, as pes so as de mais ida de, para com eles
se acon se lha rem. É pre ci so fa zer uma cam pa nha de
apro xi ma ção das pes so as da ter ce i ra ida de. É o que
não está exis tin do hoje. As pes so as es tão iso la das,
de i xa das de lado, aban do na das, des va lo ri za das, re -
le ga das, como se não mais ti ves sem um ser vi ço a
pres tar. Já fo ram tan tos ser vi ços pres ta dos, já con tri-
bu í ram tan to. Ago ra é o mo men to de a ter ce i ra ida de
con ti nu ar pres tan do ser vi ços, pas san do va lo res e ex -
pe riên ci as à ju ven tu de.

Por isso, sa ú do mais uma vez a Cam pa nha da
Fra ter ni da de des te ano. 

Te nho al guns da dos, mas re ce io que já te nham
sido men ci o na dos. Não se rei re pe ti ti va. No en tan to,
al guns são ex tre ma men te im por tan tes. Por exem plo,
se gun do in for ma ções do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o-
gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, em sua pu bli ca ção “Per fil
dos Ido sos Res pon sá ve is pe los Do mi cí li os no Bra sil”,
edi ta da em 2002, o nú me ro de ido sos no Bra sil pas -
sou de 10.7 mi lhões de pes so as, em 1991, para 14.5
mi lhões, em 2000. Em um lap so de 9 anos, hou ve um
cres ci men to de 35.6% na ca te go ria de ido sos. É um
dado mu i to im por tan te e mu i to bem-vin do, uma ale-
gria para o nos so País, pois sig ni fi ca que nos sos ido -
sos en tão ten do uma qua li da de de vida “me lho ra da”.
Mas pre ci sa mos bus car mu i to mais.

Nos sa sa u da ção es pe ci al à CNBB por essa
cam pa nha. Mu i to obri ga da. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, peço per mis são para
sa u dar a to dos os Mi nis tros de Deus aqui pre sen tes,
na pes soa de Dom José Fre i re Fal cão. Há um caso
mu i to es pe ci al: S. Exª Revmª an dou pela ter ra san ta
do Pi a uí, e re pre sen to aque la gen te.

Bra si le i ras e bra si le i ros – como diz o Pre si den te
José Sar ney, por que so mos acom pa nha dos pela te le-
vi são –, Fran cis co é o meu nome. Não sou mão san ta,
mas afir mo aqui que sou fi lho de mãe san ta.

Dom José Fre i re Fal cão, mi nha mãe foi ter ce i ra
fran cis ca na, daí meu nome. Sei que há mu i tos. O Se -
na dor Pe dro Si mon é fran cis ca no. Mi nha mãe era fi lha
do ho mem eco no mi ca men te mais po de ro so do meu
Esta do – meu avô ti nha dois na vi os – e foi ser ter ce i ra
fran cis ca na. Então, fui en si na do a apren der a ver a
ban de i ra “Paz e Bem”.

Na cren ça bí bli ca, es tou usan do a pa la vra nes te
aus pi ci o so ins tan te: Deus es cre ve cer to por li nhas
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tor tas. Não vi nha fa lar, não es ta va es ca la do. Ao con -
trá rio, es ta va pre pa ra do para um as sun to que mu i to
per ten ce a nós: o sa lá rio mí ni mo, e que ro ter a co ra-
gem de res sal tar aqui a luta. 

Deus per mi tiu-me tra ba lhar di re ta men te com
qua tro Pre si den tes, quan do fui Pre fe i to da mi nha ci -
da de e Go ver na dor do Esta do por duas ve zes: José
Sar ney, Fer nan do Col lor, Ita mar Fran co e Fer nan do
Hen ri que Car do so. Den tre es tes, que ro dar meu tes -
te mu nho – como Cris to di zia, “em ver da de, em ver da-
de vos digo” -, o mais ge ne ro so e o mais hu ma ni tá rio
foi o Pre si den te José Sar ney.

Tam bém apren di com o Lí der ma i or de meu Par-
ti do, Ulysses Gu i ma rães, que sem co ra gem to das as
vir tu des não exis ti ri am. Tam bém o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães me re ce o nos so lou vor nes ta data,
não por ser ve lho, mas por ter tido co ra gem de lu tar
mu i to pelo sa lá rio mí ni mo. E o tema hoje – como Fran -
cis co car re ga va a ban de i ra “Paz e Bem” – é car re ga do
pelo gran de Se na dor Pa u lo Paim, do Rio Gran de do
Sul.

Esta mos aqui – Deus es cre ve cer to por li nhas
tor tas –, e ve nho fa lar com mu i ta in ti mi da de, pri me i ro
de bis pos. Quis Deus que eu nas ces se do lado de um
bis pa do. Então, cres ci com Dom Fe li pe Con du ru Pa -
che co, Bis po de mi nha ter ra, que di zia: “Esse me ni no
vai ser pa dre”. Mas Deus não quis, e Adal gi sa tam-
bém não: aca bei me ca san do.

De po is veio Dom Pa u lo Hi pó li to. S. Exª Revmª foi 
Pre si den te de uma Cavi (Co mis são de Assis tên cia às
Ví ti mas de Inun da ção). A mi nha ci da de está lo ca li za-
da em uma re gião mais ba i xa, fica no li to ral, e vive
esse fe nô me no. S. Exª Revmª pre si dia a ins ti tu i ção e
eu, já mé di co, o au xi li a va.

Em se gui da, Dom Edval do Gon çal ves, que, se
não me en ga no, se en con tra em Ara ca ju, de cuja
com pa nhia pri vei e a quem, De pu ta do Esta du al, re ce-
bi, em nome do Go ver na dor, na mi nha ci da de.

Pos te ri or men te, um san to: Dom Jo a quim Ru fi-
no. Esse é um san to. Está apo sen ta do. S. Exª Revmª é 
de Pi cos, mas re si de ain da em Par na í ba e, quis Deus, 
na casa de meus pais, onde pas sei mi nha in fân cia.

Por úl ti mo, Dom Alfre do.
Lá em Te re si na, onde eu es ti ve como Go ver na-

dor, quem não se lem bra de Dom Ave lar Bran dão e
Dom José Fre i re Fal cão? Eis a sa u da ção es pe ci al:
Deus, que tem sido mu i to bom para mim, per mi tiu, em 
1995, a con vi te da Igre ja, que eu re ce bes se as bên -
çãos do San to Papa, acom pa nha do do Go ver na dor
Edu ar do Aze re do. Eu es ti ve lá, e nas rá pi das bên-

çãos, o Papa in da gou por Dom José Fre i re Fal cão,
que ha via es ta do em Te re si na e já es ta va em Bra sí lia.

Dom Mi guel Fe ne lon, com quem tam bém te nho
in ti mi da de e por quem te nho mu i ta gra ti dão, por que
mi nha mãe es cre veu um li vro, edi ta do pela Vo zes: A
Vida é um Hino de Amor, cuja pu bli ca ção foi per mi ti-
da por Dom Mi guel Fe ne lon e Dom Cel so.

É uma pena que não es te ja pre sen te o Lí der do
PSDB, que fa lou que esta Casa exis te gra ças à men -
sa gem de Deus. Sem dú vi da ne nhu ma, o ma i or Lí der
do mun do não foi o Pre si den te José Sar ney – S. Exª é
o do Bra sil –, mas na his tó ria do mun do hou ve ou tro
ma i or: Mo i sés.

Mo i sés de sa fi ou os exér ci tos do Fa raó e li ber tou
o seu povo. Com o po der de Deus, atra ves sou ma res
sem o uso de na vi os, indo bus car as Leis de Deus no
mon te Si nai. Mas o seu povo fu giu e foi ado rar o be -
zer ro de ouro. Mo i sés, per den do a pa ciên cia, eis que
ouve uma voz vin da dos céus, re co men dan do que ele 
bus cas se os 70 an ciãos mais ve lhos, ex pe ri men ta dos
e sá bi os para aju dá-lo com o far do de con du zir o seu
povo. Daí nas ceu a es sên cia da ci da de, do se na do
gre go e do se na do ro ma no. Aqui es ta mos nes ta Casa
que cor res pon de a toda essa his tó ria.

Como em Vos sa Igre ja, que nos ga ran te en con-
trar mos Deus atra vés do nos so Papa João Pa u lo II,
Deus tam bém aben çoa esta Casa com os mais ou sa-
dos jo vens de pri me i ro man da to, como nós; e com os
mais ve lhos e ex pe ri men ta dos. Entre eles, três aqui
fa la ram e es tão pre sen tes: o Pre si den te José Sar ney,
os Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e Pe dro Si -
mon.

Como dis se Wil li am Sha kes pe a re, unin do-se a
ex pe riên cia dos mais ve lhos com a ou sa dia dos mais
no vos, me lho ra re mos a so ci e da de. Como ouvi sem-
pre de Jo a quim Ru fi no, em mi nha Igre ja, na Ma triz de
Nos sa Se nho ra das Gra ças de Par na í ba, ire mos, ins -
pi ra dos no tra ba lho da CNBB, que che gou à ci da de
onde nas ci, cons tru ir uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria
e fra ter na.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Pa u lo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te José Sar ney;
Dom Lo ren ço Bal dis ser, Nún cio Apos tó li co; Dom
José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí lia, nos sa ca pi-
tal; Dom Ray mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá-
rio-Ge ral da CNBB; Dom João Bos co, Bis po de Pa tos
de Mi nas; Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães, Eu -
rí pe des Ca mar go e Mão San ta; Srªs e Srs. Se na do-
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res; meus se nho res e mi nhas se nho ras, no al vo re cer
do Sé cu lo XXI, te mos a hon ra de po der des fru tar de
uma das ma i o res con quis tas so ci a is vi vi das no de cor-
rer do Sé cu lo XX: o au men to da lon ge vi da de hu ma na.
Avan ços da Me di ci na, ali a dos a me no res ta xas de na -
ta li da de, fa zem da po pu la ção ido sa um seg men to
cada vez mais sig ni fi ca ti vo em nos sa so ci e da de.
Entre tan to, as di fi cul da des so ci a is e eco nô mi cas, ex -
pe ri en ci a das com ma i or in ten si da de no âm bi to de pa -
í ses em de sen vol vi men to, como o nos so Bra sil, faz
com que a lon ga vida seja vis ta, an tes, como um far do
di fí cil de su por tar do que com a ale gria que o ido so
me re ce. Nes se con tex to, não po de ria ser mais fe liz o
tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano, qual
seja, “Fra ter ni da de e pes so as ido sas: vida, dig ni da de
e es pe ran ça”.

É com sin ce ra sa tis fa ção que re co nhe ce mos os
mé ri tos de ini ci a ti vas tal como a Cam pa nha da Fra ter-
ni da de no con jun to da so ci e da de e da de mo cra cia
bra si le i ra. Nes ta ses são so le ne, apro ve i ta mos a opor-
tu ni da de para não so men te en dos sar e exal tar os ob -
je ti vos so li dá ri os da Cam pa nha da Fra ter ni da de, mas
tam bém para re a fir mar o nos so com pro mis so com o
aper fe i ço a men to do in di ví duo e de toda a so ci e da de
bra si le i ra. Falo des ta tri bu na como ci da dão, par la-
men tar e cris tão. A vida e a Pa la vra de Deus me en si-
na ram a va lo ri zar a vi vên cia acu mu la da ao lon go dos
anos pe los ido sos como jóia rara, pa tri mô nio de ines -
ti má vel va lor, ao qual de vem ser da das as me lho res
con di ções pos sí ve is de trans mis são às ge ra ções
mais no vas. É essa a sa be do ria que nos en si na o
Evan ge lho; é essa a men sa gem do sal mis ta ao as se-
ve rar que o jus to, plan ta do na Casa do Se nhor, não
ces sa rá de dar bons fru tos, mes mo na ve lhi ce.

Con tu do, o que ve ri fi ca mos na prá ti ca são as
enor mes di fi cul da des de se man ter vida dig na na ve -
lhi ce. Os pro ble mas so ci a is bra si le i ros, que bem sa -
be mos não se rem pou cos, pa re cem se agra var à me -
di da que a ida de avan ça: a ma i or ne ces si da de de au -
xí lio mé di co con tras ta com a pre ca ri e da de dos sis te-
mas de sa ú de pú bli cos; as even tu a is di fi cul da des de
lo co mo ção dos ido sos não en con tram in fra-es tru tu ra
ade qua da nos me i os de trans por te ur ba nos; be ne fí ci-
os pre vi den ciá ri os, mu i to aquém das mí ni mas ne ces-
si da des de sub sis tên cia, não fa zem jus aos gas tos
dos ido sos com sua ma nu ten ção e com a de seus de -
pen den tes. Esses fa to res, so ma dos a tan tos ou tros,
tra zem di fi cul da des ex tras para a fase da vida que de -
ve ria es tar des ti na da a co lher os fru tos de uma exis -
tên cia de de di ca ção e de tra ba lho.

É in te res san te apon tar que, 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

–, os ido sos, no Bra sil, são res pon sá ve is pela con du-
ção de 20% dos la res bra si le i ros. Isso re pre sen ta, em
ter mos quan ti ta ti vos, nada me nos do que 8,9 mi lhões
de re si dên ci as! O pro ble ma é que tan ta res pon sa bi li-
da de não vem acom pa nha da de me di das que ga ran-
tam, de modo efe ti vo, qua li da de de vida à po pu la ção
ido sa.

Vale res sal tar que po lí ti cas de va lo ri za ção do
ido so não po dem ser en ca ra das como po lí ti cas de
Go ver no tão-so men te. São po lí ti cas de Esta do, pois a 
pe re ni da de do in te res se so ci al em as se gu rar con di-
ções dig nas de vida aos ido sos trans cen de as cir-
cuns tân ci as do dia-a-dia da con jun tu ra po lí ti ca. É de -
ver do Esta do ga ran tir in ser ção ple na ao ido so na vida 
so ci al do País.

É de ca rá ter es tra té gi co e pre men te a im ple-
men ta ção das me di das e da le gis la ção que bus cam
ga ran tir ao ido so a tão al me ja da qua li da de de vida.
Le gis la ção so bre a ma té ria já exis te: a Lei nº 8.842,
de 1994, dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, e
o De cre to nº 1948, de 1996, que a re gu la men ta. Po -
rém, a dis tân cia en tre o que está es cri to e o que está
sen do efe ti va men te exe cu ta do é enor me.

À fal ta de alo ca ção de re cur sos fi nan ce i ros para
a efe ti va im plan ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so se 
se gue o au men to das li mi ta ções fí si cas e fi nan ce i ras
do ido so, re ti ran do-se dele o exer cí cio da in de pen-
dên cia e da ci da da nia. É ur gen te que a so ci e da de
par ti ci pe e co bre do Go ver no me di das que fun ci o nem
não como me ros pa li a ti vos, mas que, so bre tu do,
trans for mem as es tru tu ras so ci a is, es ta be le cen do no -
vos pa ta ma res de con ví vio en tre ge ra ções. Nes se di -
a pa são, a Cam pa nha da Fra ter ni da de as su me im por-
tân cia vi tal na cons ci en ti za ção para a ci da da nia. A
Cam pa nha da Fra ter ni da de nos des per ta, por meio
do en ga ja men to so ci al, para a di men são so ci al da fé
e da vi vên cia cris tãs, para o de ver éti co da bon da de e
da so li da ri e da de.

A pa u ta do Go ver no Fe de ral pa re ce es tar des -
per ta para a im por tân cia do tema. No âm bi to do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, por exem plo, o re cém-cri a do Con -
se lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so de ve rá de sen-
vol ver ações es pe cí fi cas vol ta das para o com ba te e
pre ven ção da vi o lên cia con tra o ido so. Ou tro exem plo
in te res san te se ve ri fi ca na es fe ra de atu a ção do Mi -
nis té rio dos Espor tes, por meio do Pro je to Vida Ati va
na Ter ce i ra Ida de.Esse pro je to, ao es ti mu lar a prá ti ca
de ati vi da de fí si cas e de la zer, bus ca for ta le cer a
auto-es ti ma, pro mo ver a so ci a li za ção e me lho rar a
sa ú de do ido so. São ini ci a ti vas vá li das, sem dú vi da.
Res ta-nos sa ber se tais pro gra mas te rão a im por tân-
cia e a con sis tên cia com pa tí ve is com as ne ces si da-
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des dos ido sos bra si le i ros. De nos sa par te, te nham a
cer te za de que não me di re mos es for ços para as se gu-
rar, à par ce la cada vez mais ex pres si va dos ido sos, o
cum pri men to das me di das há be is a pro por ci o nar vida 
dig na e ple na de re a li za ções.

Afi nal, vi ver uma vida lon ga, por si só, não é su fi-
ci en te. É ne ces sá rio adi ci o nar qua li da de de vida aos
anos que fo ram adi ci o na dos à vida. O tema da Cam pa-
nha da Fra ter ni da de de 2003, ao co lo car em evi dên cia
os de sa fi os e as es pe ran ças do seg men to que mais
cres ce no con jun to da po pu la ção, re no va a cons ciên-
cia e au men ta a res pon sa bi li da de em tra tar os ido sos
com a pri o ri da de e a aten ção que me re cem.

A pa la vra anun ci a da pela Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil, am pli fi ca da no seio da co mu ni-
da de cris tã, des per ta a fé e re no va a es pe ran ça de
que, por meio do pla ne ja men to e do tra ba lho, é pos sí-
vel su pe rar a si tu a ção de mar gi na li za ção, opres são e
ex clu são em que vive con si de rá vel par te dos ido sos
bra si le i ros, prin ci pal men te os mais po bres.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2003, ao bus car
o es tre i ta men to dos la ços so ci a is por meio da co mu-
nhão e da so li da ri e da de, con tri bui de ma ne i ra de ci si va
para a cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta e dig -
na. Re ce ba, pois, a CNBB nos sas mais sin ce ras ho-
me na gens. Sa i bam que os va lo res a nor te ar a Cam pa-
nha da Fra ter ni da de são os mes mos que nos dão for ça
para con ti nu ar tra ba lhan do, no âm bi to do Se na do Fe -
de ral, em prol da har mo nia so ci al. Essa é a nos sa mis -
são, ver da de i ra pro fis são de fé na ca pa ci da de do Bra -
sil em su pe rar suas con tra di ções e as si me tri as.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Cum pri da
a fi na li da de des ta pri me i ra par te da nos sa ses são,
de se jo agra de cer a hon ro sa pre sen ça de Dom Lo ren-
zo Bal dis se ri, Nún cio Apos tó li co, Ray mun do Da mas-
ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB e Dom João
Bos co, Bis po de Pa tos de Mi nas, e de to dos que aqui
se en con tram para co nos co ho me na ge ar a CNBB e
tra tar dos pro ble mas da Cam pa nha da Fra ter ni da de.
Espe ci al men te que ro agra de cer e ex pres sar a hon ra
de ter mos aqui na nos sa Mesa Dom José Fre i re Fal -
cão, que tem mar ca do a sua vida de de di ca ção to tal à
Igre ja, num sa cer dó cio hu ma no e sá bio.

O em brião da CNBB, sem dú vi da, sur giu em
1930, quan do Dom Se bas tião Leme as su miu o ar ce-
bis pa do do Rio de Ja ne i ro. Um ho mem que teve gran -
de li de ran ça na Igre ja Ca tó li ca no Bra sil. Pen sa va em
aglu ti nar as di o ce ses es par sas no Bra sil e o la i ca to
bra si le i ro numa as so ci a ção que pu des se apro xi mar a

Igre ja do Esta do e da so ci e da de. Dom Se bas tião fa le-
ceu em 1942 e não pode re a li zar aqui lo que pen sa va.
Subs ti tu iu-o Dom Ja i me Câ ma ra. Dom Ja i me, em bo ra
fos se um gran de dig ni tá rio da Igre ja, não ti nha a li de-
ran ça de Dom Se bas tião, mas ti nha ao seu lado um jo -
vem bis po au xi li ar, Dom Hél der Câ ma ra, que ide a li zou
e con cre ti zou tudo aqui lo que pen sa va Dom Se bas tião.

Co nhe ci o jo vem bis po do Rio de Ja ne i ro, Dom
Hél der Câ ma ra, quan do eu era De pu ta do, e ele se de -
di ca va às cam pa nhas da pro vi dên cia. Po de mos di zer
que Dom Hél der fun dou a Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil para co or de nar, sub si di ar as ati vi da-
des de ori en ta ção re li gi o sa, de be ne fi cên cia, de fi lan-
tro pia e de as sis tên cia so ci al.

Re cor do-me com ex tre ma sa u da de de Dom
Hél der Câ ma ra. Ho me na ge a mos a sua me mó ria
quan do ho me na ge a mos a CNBB. Lem bro-me de que, 
quan do Pre si den te da Re pú bli ca, fui a Roma en con-
trar-me com o Papa João Pa u lo II e cha mei o ve lho
Arce bis po de Olin da, já com o peso dos anos, Dom
Hél der, para que me acon se lhas se o que eu de ve ria
di zer ao Che fe Mun di al da Igre ja.

Esta mos aqui hoje para ho me na ge ar a CNBB,
que se de di cou a ser uma pre sen ça ati va no cam po
so ci al no Bra sil. Cre io que esta ho me na gem é de to -
dos os ca tó li cos do Bra sil, mas par ti cu lar men te hoje é 
do Se na do bra si le i ro, por ini ci a ti va do Se na dor Pa u lo
Paim, ho mem de di ca do às ca u sas so ci a is.

Agre ga da à ho me na gem à CNBB, fa ze mos uma 
as so ci a ção nos sa a esse cha ma men to da Con fe rên-
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil so bre os pro ble mas
das pes so as ido sas, com seu lema da Cam pa nha da
Fra ter ni da de: Vida, Dig ni da de e Espe ran ça.

A ve lhi ce é uma das ma i o res pro vas de amor de
Deus para com os ho mens. Deus, quan do quis dar as
suas re ve la ções, en tre gou-as aos ve lhos. Ve lho era
Mo i sés; ve lho era Abraão; ve lhos são os pro fe tas. Dar
a um ser hu ma no ven cer os pri me i ros anos, a in fân-
cia, a ju ven tu de, a ma tu ri da de e en ve lhe cer, po den do
des fru tar a gra ça da vida até o fim, é sem dú vi da uma
es co lha de Deus para cada um de nós que con se gue
atra ves sar essa lon ga ca mi nha da. São João di zia, em 
seu Evan ge lho, que Cris to amou os ho mens até o fim. 
E Ele deve ter ama do mais os ho mens aos qua is as -
se gu rou ir até o fim de todo o ci clo da vida.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de ho me na ge ia este
ano a ve lhi ce que, como dis se, é uma gra ça de Deus.
E o ho mem não pode trans for mar essa gra ça em so -
fri men to. Daí a ne ces si da de da so li da ri e da de to tal
que de ve mos ter para com nos sos ve lhos. De ve mos
cer cá-los de ca ri nho, de so li da ri e da de – como diz o
lema da cam pa nha – e de es pe ran ça. So li da ri e da de
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de to dos nós, dig ni da de de vida para eles e es pe ran-
ça de que suas des cen dên ci as te nham vida me lhor e
mu i tas fe li ci da des sob a pro te ção de Deus.

Com es sas pa la vras, en cer ro esta par te da ses -
são agra de cen do, mais uma vez, a opor tu ni da de que
ti ve mos de nos as so ci ar à CNBB e à cam pa nha que
pro mo ve em fa vor dos ido sos. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Sr. Se -
na dor Ael ton Fre i tas en vi ou dis cur so à Mesa para ser
pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten do as su mi do o
man da to de Se na dor da Re pú bli ca por Mi nas Ge ra is
com a vi to ri o sa ele i ção do Vice-Pre si den te José Alen -
car Go mes da Sil va, que ro, em nome do Povo de Mi -
nas Ge ra is e, es pe ci al men te, do povo do meu que ri do
Triân gu lo Mi ne i ro, as so ci ar-me às jus tas ho me na-
gens que esta Câ ma ra Alta pres ta, nes ta Ses são So -
le ne, à Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil,
pela Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2003.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de nas ceu na dé ca-
da de 1960 na Arqui di o ce se de Na tal, no Rio Gran de
do Nor te, gra ças ao ex ce len te apos to la do pas to ral do
Emi nen tís si mo Car de al Dom Eu gê nio de Ara ú jo Sal -
les, en tão Arce bis po do povo po ti guar.

Assu mi da, em ní vel na ci o nal, em 1963, por to -
das as Di o ce ses do Bra sil, a Cam pa nha da Fra ter ni-
da de de 1964 a 1977 tra tou de apli car na vida da Igre -
ja no Bra sil as re for mas le va das a efe i to, ini ci al men te,
pelo Pla no de Emer gên cia, de po is pelo Pla no de Pas -
to ral de Con jun to, tra tan do de as sun tos re for mu la do-
res da vida ecle si al: como a per ten ça à vida da Igre ja;
a Pa ró quia como co mu ni da de de fé, cul to e amor; a
res pon sa bi li da de co le ti va e in di vi du al da fé; a igual da-
de en tre os ir mãos; o cre do, o pró xi mo, a par ti ci pa ção
cris tã, a re con ci li a ção, a fe li ci da de do ser vi ço, o amor
que ven ce o ego ís mo, o ir mão como meta da evan ge-
li za ção, o pão re par ti do, a ca mi nha da de fé e a evan -
ge li za ção que se ini cia na sua casa. 

De po is, a Igre ja no Bra sil, a par tir de 1978, veio
tra tan do de te mas mais va ri a dos da vida so ci al do
povo bra si le i ro, con cla man do a so ci e da de e o go ver-
no a re fle ti rem so bre os mais va ri a dos fla ge los da
vida na ci o nal, es pe ci al men te aque les que de i xam o
povo na mi sé ria e na fal ta de dig ni da de, como tra ba-
lho, jus ti ça, sa ú de, li ber da de, fra ter ni da de, fim da vi o-
lên cia, vida, fome, ter ra, me nor, ín di os, co mu ni ca ção,
paz, mu lher e ho mem: ima gem de Deus, tra ba lho, ju -
ven tu de, mo ra dia, fa mí lia, ir mão ex clu í do, jus ti ça, pri -

são, vida, tra ba lho, ex clu são, vida e não as dro gas, e,
por fim, ter ra sem ma les.

Sr. Pre si den te, em 2003, a Con fe rên cia Na ci o-
nal dos Bis pos do Bra sil pro põe como tema da Cam -
pa nha a FRATERNIDADE E PESSOAS IDOSAS e
como lema VIDA, DIGNIDADE E ESPERANÇA.

O mi ne i ro de Ca pe la Nova das Do res, Dom Ray -
mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio Ge ral da CNBB, 
as sim se ex pres sou so bre a Cam pa nha da Fra ter ni-
da de no jor nal da San ta Sé: “Se gun do o úl ti mo cen so
do IBGE, em 2000, o nú me ro de ido sos atin giu 8,6%
da po pu la ção, o que equi va le a 15 mi lhões de pes so-
as. Para os pró xi mos vin te anos, a pre vi são é de que
este nú me ro será de 15% do to tal da po pu la ção. É
uma es ta tís ti ca que não pode mais ser ig no ra da”.

Con ti nua Dom Da mas ce no: “No mo de lo eco nô-
mi co ne o li be ral, que su per va lo ri za o lu cro, a pro du ti vi-
da de, o con su mo e a efi ciên cia, o jo vem é so bres ti ma-
do, en quan to o ido so é con si de ra do fre qüen te men te
uma pes soa inú til, um peso-mor to para a fa mí lia e a
so ci e da de, e um in di vi duo im pro du ti vo para o Esta do.
Daí, o des pre zo por ele e o des res pe i to pela sua dig -
ni da de.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de, nes te pe río do de
con ver são, nos con vi da a des co brir, no ros to do nos -
so ir mão e irmã en ve lhe ci dos pelo tem po e pelo tra ba-
lho, o ros to de Je sus Cris to, a be le za de Deus”.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, a Cam pa nha da
Fra ter ni da de nos aler ta que é ne ces sá rio des tru ir os
pre con ce i tos e mi tos.

Isso por que, pre con ce i tos e mi tos são, em ge ral,
fru tos de de sin for ma ção e de vi são uni la te ral a res pe i-
to de um gru po de pes so as ou de de ter mi na da re a li-
da de, de modo que a re a li da de glo bal fica de lado ou
se man tém des co nhe ci da.

A su pe ra ção dos pre con ce i tos e dos mi tos só é
pos sí vel atra vés de es cla re ci men to e de edu ca ção.

A so ci e da de, en si nam os Bis pos ca tó li cos, pre -
ci sa ser cons ci en ti za da para que, es cla re cen do os
pon tos dú bi os e equi vo ca dos, pos sa par tir para uma
ade qua da vi são da re a li da de das pes so as ido sas e
su pe rar seus pre con ce i tos e mi tos.

Sr. Pre si den te, o ido so é a pé ro la mais la pi da da
do te sou ro da vida hu ma na.

Di zia o De pu ta do Ge ral do Fre i re, lí der mi ne i ro de
mu i tas ge ra ções, ao per gun tar como ele en ca ra va a
vida do alto de seus 90 anos. Ele di zia uma fra se que
mar cou mi nha vida: “Não sou ve lho, sou tra ba lha do
pela ida de, e hoje vivo o tem po de Deus, o tem po me -
lhor da vida, em que pos so, sem pre con ce i tos e sem
re du ci o nis mos, can tar como o Ve lho Tes ta men to: vivo
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o me lhor da vida, a bên ção de Deus, por ter sido fiel ao
seu pro je to e ter ser vi do ao seu Evan ge lho”.

Sr. Pre si den te, nós como re pre sen tan tes dos
Esta dos Fe de ra dos, en con tra mos na fa mí lia e na so -
ci e da de mu i tas pes so as ido sas.

Esta Casa deve aco lher, na in te gra li da de, o tex -
to-base da Cam pa nha da Fra ter ni da de e pro cu rar es -
tu dar pro je tos que es te jam vol ta dos para esta gran de
mas sa da so ci e da de.

É cu ri o so no tar que mu i tas fa mí li as hoje são
man ti das pela apo sen ta do ria dos an ciãos.

E, num mo men to de re for ma pre vi den ciá ria,
lem bran do que a ma i o ria es ma ga do ra da po pu la ção
vive com um úni co sa lá rio mí ni mo, não ten do for ças
fí si cas para vol tar ao mer ca do de tra ba lho, sen do que
mu i tos fo ram dele en xo ta dos pela che ga da da ida de,
de ve mos tra ba lhar para que as po lí ti cas pú bli cas se -
jam vol ta das para o res ga te da dig ni da de do ido so.
Nes se sen ti do, não po de mos nos ca lar, te mos de vo -
tar ur gen te men te o Esta tu to do Ido so.

É ex tre ma men te im por tan te que, em tem pos de
par ce ria en tre o Po der Pú bli co e So ci e da de, a Sub co-
mis são Tem po rá ria do Ido so, da qual faço par te como
mem bro ti tu lar, atue de for ma que pos sa mos en con-
trar os ca mi nhos para o res ga te da dig ni da de de nos -
sos an ciãos, pelo ofe re ci men to de pro pos tas ob je ti-
vas que pos sam ser con cre ti za das no mais cur to es -
pa ço de tem po pos sí vel.

Os nos sos ido sos não po dem e não de vem mais 
es pe rar!

Sr. Pre si den te, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil é uma en ti da de ad mi ra da e res pe i ta da
pelo povo bra si le i ro, em vis ta de nos sa tra di ção e fé
ca tó li ca, apos tó li ca e ro ma na.

Nes te ano a CNBB co me mo ra os seus 50 anos.
Como Se na dor de Mi nas, pe di ria li cen ça, para de cli-
nar o nome dos mi ne i ros que já di ri gi ram a CNBB:
Dom Car los Car me lo de Vas con cel los, Car de al Mot -
ta; Dom Be ne di to de Ulhoa Vi e i ra; Dom Lu ci a no Pe -
dro Men des de Alme i da; Dom Se ra fim Fer nan des,
Car de al Ara ú jo; Dom Frei Lu cas, Car de al Mo re i ra Ne-
ves; e, nes te mo men to, en cer ran do seu man da to, o
gran de Bis po mi ne i ro que nos hon ra com sua pre sen-
ça, Dom Ray mun do Da mas ce no de Assis. 

Aos bis pos de on tem e aos de hoje, aos da di re-
ção e aos mem bros do Epis co pa do mi ne i ro, agra de ço
à CNBB por ser a por ta-voz da so ci e da de e lu ta do ra
pela ci da da nia e dig ni da de do povo bra si le i ro.

Que esta Cam pa nha da Fra ter ni da de es pe lhe
seus fru tos, na fi gu ra ma i ús cu la do oc to ge ná rio Papa
João Pa u lo II, que, do alto de seus 83 anos de fé e es -

pe ran ça, cru za o li mi ar do novo mi lê nio, para que pos -
sa mos fa zer do ido so par te viva da so ci e da de, em
casa e na ci da de, para que a dig ni da de, a fe li ci da de e
a es pe ran ça de to dos os ido sos bra si le i ros se jam a
gló ria des ta gen te que se ufa na dos seus mais ve lhos,
te sou ros da gran de Na ção Bra si le i ra, uma Na ção
onde Vida, dig ni da de e Espe ran ça se con fun dem na
cons tru ção de um Novo Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sus pen-
de rei a ses são por cin co mi nu tos para que os pre sen-
tes se jam cum pri men ta dos e os re pre sen tan tes da
Asso ci a ção dos Apo sen ta dos en tre guem à Mesa um
do cu men to que trou xe ram ao Ple ná rio.

(A ses são é sus pen sa às 15:59 ho ras e re a ber ta
às 16 ho ras e 4 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está re a-
ber ta a ses são.

So bre a mesa, Expe di en te 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:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 76, DE 2003
(Nº 114/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a Vos sas Exce lên ci as, de con for mi da de

com a Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia So ci al, a re ti ra da do Pro je to de 
Lei nº 4, de 2003 (nº 2.283/99 na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que “Au to ri za o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So -
ci al a doar imó vel, que es pe ci fi ca, à União Bra si le i ra
de Escri to res”, en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos
com a Men sa gem nº 1.941, de 1999.

Bra sí lia, 1º de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

MPS Nº 19 EM

Bra sí lia. 20 de mar ço de 2003

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 ele va da apre ci a-

ção de Vos sa Exce lên cia con si de ra ções que vi sam a
re ti ra da do Pro je to de Lei nº 2.283, de 1999, que au to-
ri za a do a ção de imó vel de pro pri e da de do Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS. au tar quia vin cu la-
da esta Pas ta, à União Bra si le i ra de Escri to res.
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2. O re fe ri do imó vel está si tu a do na Rua Mar -
ques de Pa ra na guá nº 124, no Mu ni cí pio de São Pa u-
lo, Esta do de São Pa u lo.

3. Obser ve-se que a re ti ra da do re fe ri do Pro je to
tem por fun da men to a ve da ção ex pres sa na alí nea b
do in ci so I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 
1993, na sua atu al re da ção, no que diz res pe i to à do a-
ção de imó ve is de ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral a par ti cu la res. O ci ta do dis po si ti vo le gal só
au to ri za a do a ção a ou tro ór gão ou en ti da de da Admi -
nis tra ção Pú bli ca, com a de vi da jus ti fi ca ti va do in te-
res se pú bli co, a pré via ava li a ção e a au to ri za ção le-
gis la ti va.

4. Além dis so, sen do o INSS urna au tar quia,
seus bens só po dem ser ali e na dos vi san do o aten di-
men to das fi na li da des da ins ti tu i ção, na for ma re gu la-
men tar e es ta tu tá ria.

5. Vale, ain da, sa li en tar, que a Lei nº 9.702, de
17 de no vem bro de 1998, que dis põe so bre cri té ri os
es pe ci a is para ali e na ção de imó ve is de pro pri e da de
do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS e dá
ou tras pro vi dên ci as, au to ri za o INSS a pro ce der à ali -
e na ção, me di an te ato de au to ri da de com pe ten te, de
bens imó ve is de sua pro pri e da de des ne ces sá ri os ou
não vin cu la dos às suas ati vi da des ope ra ci o na is, ob -
ser van do-se, no que cou ber, as dis po si ções da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998.

6. A pri me i ra vis ta pode pa re cer que a men ci o-
na da nor ma es pe ci al au to ri za a do a ção de imó ve is do 
INSS a par ti cu la res. Ocor re que, como pode ser ve ri fi-
ca do na Expo si ção de Mo ti vos nº 409, de 30 de ju nho
de 1998, re fe ren te à Lei nº 9.702, de 1998, o vo cá bu lo
“ali e na ção” é usa do stric tu sen su, ou seja, como si -
nô ni mo de ven da, o que de mons tra não-au to ri za ção
le gal de se pro ce der à do a ção de qual quer imó vel do
INSS a en tes pri va dos. A in ten ção do ci ta do di plo ma
le gal é a ali e na ção, por meio de ven da, dos bens con -
si de ra dos des ne ces sá ri os, ob je ti van do a en tra da de
re ce i ta para a au tar quia em ques tão.

7. É im por tan te des ta car, ain da, que a pro pos ta
en vi a da ao Con gres so Na ci o nal não ca rac te ri zou,
caba]men te, cor no se ve ri fi ca de sua Expo si ção de
Mo ti vos, o in te res se pú bli co, o que é con di ção sine
qua non para a ali e na ção de bens da Admi nis tra ção
Pú bli ca.

Por ou tro lado, an tes de to mar a de ci são de des fa-
zer-se do imó vel, prin ci pal men te por meio de ope ra ção
gra ci o sa, é in dis pen sá vel con si de rar pri me i ro a pos si bi-
li da de de a Au tar quia vir a ne ces si tar dele nos pró xi mos
anos e, se as sim for, se ou tros ór gãos da Admi nis tra ção

Pú bli ca Fe de ral tam bém não têm in te res se por ele, po -
rém não lo gra mos en con trar qual quer re gis tro ou in for-
ma ção a res pe i to des sa ava li a ção.

Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, são
as ra zões que jus ti fi cam a re ti ra da do Pro je to de Lei
nº 2.283, de 1999, que ora sub me to à ele va da apre ci-
a ção de Vos sa Exce lên cia.

Res pe i to sa men te,

Nota/CJ/Nº 136/2003
Assun to: Pro pos ta de re ti ra da de Pro je to de Lei.

Tra ta-se de pro pos ta de re ti ra da do Pro je to de
Lei nº 2.283, de 1999, “que au to ri za a do a ção do imó -
vel de pro pri e da de do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al INSS”,. à União Bra si le i ra de Escri to res, a re ti-
ra da tem por fun da men to a ve da ção ex pres sa na alí -
nea b do in ci so I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de
ou tu bro de 1999. O ci ta do dis po si ti vo le gal só au to ri za
a do a ção a ou tro ór gão ou en ti da de da Admi nis tra ção
Pú bli ca com a de vi da jus ti fi ca ti va do in te res se pú bli-
co, a pré via ava li a ção e a au to ri za ção le gis la ti va.

2. Por esta ra zão, a re ti ra da da tra mi ta ção do
Pro je to de Lei nº 2.283, de 1999, faz-se ne ces sá ria.

Bra sí lia, 20 de mar ço de 2003. – Jef fer son
Ca rús Gu e des, Con sul tor Ju rí di co.

MEN SA GEM Nº 77, DE 2003 
(Nº 117/2003, na ori gem),

De 2 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2002) nº
2.219/99, na Casa de ori gem), que de no mi na “Ae ro-
por to de Mon tes Cla ros/Má rio Ri be i ro” o ae ro por to da 
ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.647, de 2
de abril de 2003.

PARECERES

PARECER Nº 178, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 684,
de 2002.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Oli vir Ga bar do apre sen tou o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 684, de 2002, com o
qual so li ci ta ao Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia (MME)
“in for ma ções e pro vi dên ci as” re la ti vas ao pa ga men to de 
com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de pe tró leo na 
Ba cia de San tos, para mu ni cí pi os li to râ ne os do Pa ra ná.
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II – Aná li se

Apre sen ta mos o pre sen te pa re cer, por de sig na-
ção da Mesa des ta Casa, a quem cabe de li be rar so -
bre o as sun to, con for me de ter mi nam o art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e o Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Em seu re que ri men to, o Se na dor so li ci ta es cla-
re ci men tos so bre as sun to ati nen te à com pe tên cia
fis ca li za do ra do Se na do. O au tor le van ta uma ques-
tão per ti nen te, por quan to sus ten ta a pos si bi li da de
de mu ni cí pi os do li to ral do Pa ra ná não es ta rem re-
ce ben do com pen sa ção fi nan ce i ra por ex plo ra ção de 
pe tró leo a que fa ri am jus, por de ter mi na ção cons ti tu-
ci o nal. Essa ma té ria ain da não foi ob je to de re que ri-
men to de in for ma ções an te ri or.

Cabe, por tan to, ao MME es cla re cer a esta
Casa so bre pos sí vel im pro pri e da de na dis tri bu i ção
des ses re cur sos.

Entre tan to, a le gis la ção atri bui ao Insti tu to Bra -
si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), com pe tên-
cia nu cle ar na de fi ni ção dos es ta dos e mu ni cí pi os
que re ce be rão os ro yal ti es de pe tró leo. Di an te dis-
so, en ten do ser fun da men tal que o IBGE seja ou vi-
do a res pe i to des sa ques tão, pa ra le la men te ao
MME.

Fi nal men te, ve ri fi ca mos que a pro po si ção não
está for mu la da nos exa tos ter mos do art. 2º do Ato
da Mesa ci ta do:

Art. 216. O re que ri men to de in for ma-
ção não po de rá con ter:

I – pe di do de pro vi dên cia, con sul ta, su -
ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção de ca rá ter
es pe cu la ti vo ou so bre pro pó si to da au to ri da-
de a quem é di ri gi do;

..............................................................
§ 3º O re que ri men to apro va do par ci al-

men te será en ca mi nha do à au to ri da de con -
ten do ape nas os que si tos de fe ri dos. (gri fo
nos so)

Essa não-con for mi da de com os ter mos do Ato
da Mesa deve ser es co i ma da do re que ri men to an tes
de ser en ca mi nha do à au to ri da de com pe ten te. Vi-
san do a in cor po rar es ses pon tos ao meu pa re cer,
pro po nho subs ti tu ti vo ao re que ri men to ori gi nal para
apre ci a ção da Mesa, e do qual man ti ve a es sên cia.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
684, de 2002, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:

REQUERIMENTO Nº 684
 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Com fun da men to no § 2º do ar ti go 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral e no in ci so I do ar ti go 216 do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que seja en ca-
mi nha do ex pe di en te à Mi nis tra de Esta do de Mi nas e
Ener gia e ao Mi nis tro de Esta do de Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, para que ob te nham in for ma-
ções, res pec ti va men te, jun to à Pe tro brás e à Fun da-
ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE), so bre o pa ga men to de ro yal ti es pela ex plo ra-
ção de pe tró leo na Ba cia de San tos para os mu ni cí pi-
os li to râ ne os do Pa ra ná.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro ber to Sil va, Re la tor – Pa u lo
Paim – Sér gio Zam bi a si – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 179, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 5, de 2003, que re quer
se jam so li ci ta das à Se cre ta ria Espe ci al
de Po lí ti cas para as Mu lhe res in for ma-
ções so bre os pro je tos da Se cre ta ria, a
cur to e mé dio pra zo, para apli ca ção na
re gião ama zô ni ca, com ên fa se para o
com ba te à pros ti tu i ção de me no res e os
de ta lhes dos da dos pro je ta dos para o
biê nio 2003/2004.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 5, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, pos tu la que se jam so li ci ta-
das, à Se cre tá ria Espe ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe-
res, Dra Emí lia Fer nan des, in for ma ções a res pe i to
dos pro je tos, de cur to e mé dio pra zo, do ór gão por ela
di ri gi do, des ti na dos à re gião ama zô ni ca, es pe ci al-
men te aque les que vi sam com ba ter a pros ti tu i ção de
cri an ças e ado les cen tes. A pro po si ção pede, ain da,
que os da dos pro je ta dos para o biê nio 2003/2004 se -
jam in for ma dos de ma ne i ra de ta lha da.

II – Aná li se

O re que ri men to em pa u ta fun da men ta-se nas
dis po si ções do art. 50, § 2º da Car ta Mag na, que con -
fe rem às Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral a fa cul da de de en ca mi nhar pe di dos de
in for ma ção a Mi nis tros de Esta do ou ti tu la res de ór -
gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca.
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Do pon to de vis ta das nor mas re gi men ta is, o
re que ri men to deve ser apre ci a do à luz das de ter mi-
na ções con ti das no art. 216, in ci sos I e II do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, que es ta be le-
cem:

Art. 216. Os re que ri men tos de in for ma-
ções es tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci-
men to de qual quer as sun to sub me ti do à
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

II – não po de rão con ter pe di do de pro-
vi dên cia, con sul ta, su ges tão, con se lho ou
in ter ro ga ção so bre pro pó si to da au to ri da de
a quem se di ri ja;

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

Vê-se, pois, que a pro po si ção sob aná li se in-
clui-se en tre as que ca rac te ri zam a com pe tên cia fis -
ca li za do ra do Se na do Fe de ral, pre vis ta no art. 49,
in ci so X, da Lei Ma i or.

À nos sa com pre en são, no en tan to, essa prer ro-
ga ti va não con ce de ao Se na do Fe de ral po de res para
apre ci ar ou fis ca li zar atos fu tu ros do Po der Exe cu ti vo.
Ini ci a ti vas des sa na tu re za são tí pi cas da com pe tên cia
do Pre si den te da Re pú bli ca, a quem cabe a di re ção
su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral, como pre vê o art.
84, in ci so II, da Lei Mag na.

Assim sen do, o pe di do de que a Se cre tá ria
Espe ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe res de ta lhe os da -
dos pro je ta dos para o biê nio 2003/2004 ex ce de os li -
mi tes da com pe tên cia ou tor ga da pela Cons ti tu i ção ao 
Con gres so Na ci o nal em seu art. 49, in ci so X. Em de -
cor rên cia dis so, igual men te fere o art. 216, in ci so I, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, opi na mos pela su pres são do tre -
cho que for mu la tal pe di do.

No que toca às dis po si ções con ti das no in ci so
II do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, não há re pa ros a fa zer à pro po si ção, uma vez
que ela não en cer ra pe di do de pro vi dên cia, con sul-
ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção acer ca de
pro pó si to da Se cre tá ria Espe ci al de Po lí ti cas para
as Mu lhe res.

III – Voto

Assim, em de cor rên cia do ex pos to, opi na mos
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ção nº 5,
de 2003, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1
(Mesa do Se na do Fe de ral)

Su pri ma-se do Re que ri men to nº 5, de 2003, a
ex pres são “so li ci to de ta lhar os da dos pro je ta dos para
o biê nio 2003/2004”.

Sala da Co mis são, José Sar ney, Pre si den te –
Alber to Sil va, Re la tor – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo
Paim – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 180, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 13, de 2003, do Se na-
dor Arthur Vir gí lio, que re quer que a
Mesa do Se na do Fe de ral so li ci te ao Se-
nhor Mi nis tro da ciên cia e Tec no lo gia,
Ro ber to Ama ral in for ma ções so bre as
po lí ti cas e os cri té ri os paro a con ces são
de bol sas de es tu do do MCT, para cur sos
no Bra sil e no Exte ri or, os va lo res vi gen-
tes e os pla nos de ma jo ra ção.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

Re quer o ilus tre Se na dor Arthur Vir gí lio que a
Mesa do Se na do Fe de ral so li ci te, por es cri to, ao ex ce-
len tís si mo Se nhor Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia,
Dr. Ro ber to Ama ral, as se guin tes in for ma ções:

1. Qu a is são as po lí ti cas e os cri té ri os
para a con ces são de bol sas de es tu do do
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, para cur -
sos no Bra sil e no ex te ri or?

2. Qu a is os va lo res vi gen tes? Há pla-
nos de ma jo ra ção?

O re que ri men to foi lido no Ple ná rio des ta Casa 
no dia 18 de fe ve re i ro de 2003 e en ca mi nha do à
Mesa para de ci são.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 218, § 3º,
de ter mi na que o Esta do apo i a rá a for ma ção de re cur-
sos hu ma nos nas áre as de ciên cia, pes qui sa e tec no-
lo gia, de ven do con ce der aos que de las se ocu pem
me i os e con di ções es pe ci a is de tra ba lho.

Inclu em-se nes ses me i os a ela bo ra ção e exe cu-
ção de pla nos ade qua dos de con ces são de bol sas de
es tu do para es tu dan tes de gra du a ção e de pós-gra du a-
ção nas di ver sas áre as do co nhe ci men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co, cuja con tri bu i ção para a for ma ção de ci en-
tis tas e téc ni cos é pú bli ca e no tó ria. Raro será en con-
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trar, na co mu ni da de aca dê mi ca bra si le i ra, um ci en tis ta
ou téc ni co que não se te nha be ne fi ci a do de uma bol sa
de es tu do de ór gão do go ver no bra si le i ro, em de ter mi-
na da al tu ra de sua for ma ção es pe ci a li za da.

É, por tan to, de ma ni fes to in te res se do Con gres-
so Na ci o nal, no exer cí cio de sua com pe tên cia fis ca li-
za do ra, man ter-se atu a li za do so bre as po lí ti cas do
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia nes sa im por tan te
ma té ria.

Cabe à Mesa do Se na do Fe de ral, con for me es -
ta tu em os arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no, com -
bi na dos com o art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
en ca mi nhar pe di dos de in for ma ções a Mi nis tros de
Esta do.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do re que ri men to nº 13, de 2003,
de au to ria do no bre Se na dor Arthur Vir gi lio, ao Mi nis-
tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Alber to Sil va , Re la tor – Pa u lo
Paim – He rá cli to For tes – Sér gio Zam bi a si.

PARECER Nº 181, DE 2003

Da Mesa do Senado Federal so bre o 
re que ri men to nº 15, de 2003.

Relator:Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O Se na dor Arthur Vir gí lio re quer, nos ter mos da
Cons ti tu i ção Fe de ral e do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio in for ma ções so bre “os va lo-
res, em re a is, a se rem in ves ti dos em Re for ma Agrá ria
no biê nio 2003/2004”, bem como a “ama, em hec ta-
res, pre vis ta para de sa pro pri a ções no mes mo biê nio”.

O Re que ri men to em aná li se, em sua jus ti fi ca ti-
va, de cla ra que “o as sen ta men to de tra ba lha do res ru -
ra is, como pon to re le van te das ações so ci a is de Go -
ver no, re quer o acom pa nha men to per ma nen te dos
con gres sis tas”.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com o es -
ta be le ci do nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men-
ta is que tra tam dos pe di dos de in for ma ções a au to ri-
da des do Po der Exe cu ti vo, a sa ber: art. 50, § 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 216 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral.

O Re que ri men to em aná li se cum pre com as
nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co -
mis são Di re to ra nº 1, de 2001.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te
ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 15, de
2003, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi-
men to Agrá rio.

Sala de Re u niões,  – José Sar ney Pre si den te, –
Alber to Sil va – Pa u lo Paim – Sér gio Zam bi a si – He -
rá cli to For tes.

PARECER Nº 182, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 33, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

O Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, com base no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e arts. 215, I, a,
216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
pos tu la o en ca mi nha men to do re que ri men to aci ma
re fe ri do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da, para que esse pro vi den cie, jun to ao Pre -
si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, có pia, em in te i ro
teor, do seu con tra to de apo sen ta do ria na ins ti tu i ção
Bank Bos ton.

Nos ter mos re gi men ta is, a pro po si ção vem à
Mesa, para de ci são e en ca mi nha men to, se re gi men-
tal e cons ti tu ci o nal.

II – Aná li se

A ques tão de fun do ver sa da no re que ri men to é
mul ti fa ce ta da. Envol ve ma té ria cons ti tu ci o nal e re gi-
men tal, cuja aná li se não se pode pres cin dir para a
ado ção de de ci são se gu ra so bre o pe di do.

Prin ci pi a mos pelo en fo que cons ti tu ci o nal.
A Car ta da Re pú bli ca as se gu ra aos mem bros

do Con gres so Na ci o nal o po der de for mu la ção de pe -
di dos es cri tos de in for ma ção a Mi nis tro de Esta do,
que se rão en ca mi nha dos pe las Me sas da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, se cons ti tu ci o-
na is, le ga is e re gi men ta is. A re gu la men ta ção do exer -
cí cio des sa prer ro ga ti va é ma té ria de ín do le re gi men-
tal, por con ta do que con ver gem para o tema Cons ti-
tu i ção e Re gi men to, de for ma in dis so ciá vel, já que
este ins tru men ta li za a pres cri ção da que la.

A com pe tên cia fis ca li za tó ria dos par la men tos é
ce di ça na dou tri na e na ju ris pru dên cia, e en con tra
des do bra men to em di ver sas pas sa gens da Cons ti tu i-
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ção Fe de ral, como na pre vi são de cri a ção e fun ci o na-
men to de co mis sões par la men ta res de in qué ri to (CF,
art. 58, § 3º) e na prer ro ga ti va se na to ri al de oi ti va e
apro va ção de in di ca dos a de ter mi na dos car gos e fun -
ções pú bli cas (CF, art. 52, III e IV).

A esse po der de fe ri do aos mem bros do Par la-
men to – sub ja cen te ao po der de con tro le ex ter no do
po der pú bli co, las tre a do nos arts. 49, X, 70, ca put, e
71, ca put -, são con tra pos tos, con tu do, di re i tos e ga -
ran ti as fun da men ta is.

Ma no el Gon çal ves Fer re i ra Fi lho, co men tan do o 
art. 52, III, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que pre vê a su je i-
ção de in di ca dos a de ter mi na dos car gos pú bli cos à
ar güi ção e à apro va ção do Se na do Fe de ral, as si na la
que tal ar güi ção deve ser so bre ques tões per ti nen tes
à fun ção que vai ser exer ci da pelo in di ca do. Do con -
trá rio, po de ria ha ver even tu al in va são de pri va ci da de,
o que vi o la ria o art. 5º, X, da Cons ti tu i ção (Co men tá ri-
os à Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988, vol. 1, 2º edi ção,
1997, Sa ra i va, São Pa u lo, p. 311).

É de se ver que não só essa es pe ci al com pe tên-
cia do Se na do, mas toda e qual quer ação le gis la ti va
no âm bi to do po der de fis ca li za ção, in clu si ve atra vés
de co mis são par la men tar de in qué ri to, está su je i ta ao
con tro le ju di ci al de sua con for mi da de com os di ta mes
cons ti tu ci o na is. Nes se sen ti do, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral fir mou en ten di men to quan to à su je i ção da
ação das CPIs ao con tras te de cons ti tu ci o na li da de
(Man da do de Se gu ran ça nº 23.454, de 1999, e Man -
da do de Se gu ran ça nº 23.452, de 1999).

A ro bus ta ques tão re ma nes cen te é, en tão, so -
bre a le si vi da de do re que ri men to apre sen ta do – re la-
ti vo à apo sen ta do ria do atu al Pre si den te do Ban co
Cen tral em ins ti tu i ção fi nan ce i ra pri va da in ter na ci o nal
– re la ti va men te aos di re i tos cons ti tu ci o na is de in ti mi-
da de e vida pri va da da que la au to ri da de.

Pre li mi nar men te, é no tó rio que a pro te ção da in -
ti mi da de e da vida pri va da é ga ran ti da em gra us di fe-
ren tes con for me se re fi ra a pes soa co mum do povo
ou a pes so as fa mo sas ou au to ri da des pú bli cas.

Edson Fer re i ra da Sil va en si na que:

As pes so as fa mo sas têm o seu âm bi to
de in ti mi da de tu te lá vel di fe ren ci a do em re la-
ção às ou tras pes so as, mais res tri to em ra -
zão da pu bli ci da de a que es tão ex pos tas, a
me re cer pro te ção me nor pelo gran de in te-
res se que des per tam.

Argu men ta-se que as pes so as que
bus cam a fama e a no to ri e da de ou ati vi da de
que os pro pi ci am cons ci en te men te re nun ci-
am a uma vida mais re ser va da ou anô ni ma.

To da via, al me jar o su ces so e a fama
de for ma al gu ma im pli ca pre ten der a per ma-
nen te e epi só di ca ex po si ção da vida pri va da
para o pú bli co. (...)

O que acon te ce é que as pes so as no-
tó ri as na tu ral men te se ex põem à crí ti ca e
esta ten de a avan çar para além do as pec to
pú bli co ou pro fis si o nal, en glo ban do a pes-
soa como um todo, ten do em vis ta in clu si ve
a pos sí vel in fluên cia da vida pri va da so bre a 
vida pú bli ca.

(...)
Em ver da de, as pes so as fa mo sas têm

o mes mo di re i to à pre ser va ção da pró pria
in ti mi da de que to das as de ma is pes so as e o 
con te ú do des se di re i to é exa ta men te idên ti-
co. A di fe ren ça é que, em ra zão do in te res se
ma i or que des per tam, o sa cri fí cio do di re i to
ocor re rá com mais fre qüên cia. Em ou tras
pa la vras, o des ve la men to de as pec tos par ti-
cu la res de suas vi das em prol de um in te-
res se su pe ri or do pú bli co po de ria não se
jus ti fi car em se tra tan do de pes so as co nhe-
ci das. (Di re i to à Inti mi da de, São Pa u lo, Oli-
ve i ra Men des, 1998, pp. 69-70).

Essa li ção, adap ta da ao caso em tela, ga nha
es pe ci al re le vân cia. Se in cum be cons ti tu ci o nal men te
ao Se na do Fe de ral a ar güi ção, em ses são pú bli ca, e 
a vo ta ção se cre ta, do nome in di ca do pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca para a pre si dên cia do Ban co Cen-
tral (CF, art. 52, III, d), ob vi a men te que o con ven ci-
men to dos Se na do res so bre a exis tên cia, ou não, de 
con di ções bas tan tes ao exer cí cio re gu lar de tal fun-
ção pre ci sa ser ilu mi na do com da dos ob je ti vos acer -
ca da tra je tó ria pro fis si o nal do can di da to. É ra zoá vel,
en tão, ace i tar-se uma in va são con tro la da, e au to ri-
za da pela Cons ti tu i ção, da vida pre gres sa do in di ca-
do. A de ci são se na to ri al emer gi rá da de can ta ção e
aná li se des ses da dos.

Já aqui apa re ce a ino cu i da de do re que ri men to
apre sen ta do. Admi tin do-se, ape nas para ar gu men tar,
que fos se dada como cons ti tu ci o nal men te ad mis sí vel
à pres ta ção, ao Se na do, da in for ma ção re que ri da,
não te ria a sua ciên cia o con dão de pro du zir qual quer
efe i to ins ti tu ci o nal. A ins tru ção do Se na do deve ocor -
rer nos mo men tos que an te ce dem a de ci são so bre a
apro va ção, ou não, do nome in di ca do na pre si dên cia
do Ban co Cen tral do Bra sil. Em face das in for ma ções
ob ti das, o Se na do apro va ou re je i ta o nome, nes te
caso im pe din do a no me a ção pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca. Apro va da a in di ca ção, con tu do, ine xis te, em
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fa vor do Se na do, qual quer pos si bi li da de de re ti rar o
aval já con ce di do ou de de ci dir pelo afas ta men to da
au to ri da de. A Cons ti tu i ção, efe ti va men te, não de fe re
à Câ ma ra Alta com pe tên cia para re ver de ci são de
apro va ção de au to ri da de a ela su je i ta, fi can do o seu
des li ga men to do car go sub me ti do à dis cri ci o na ri e da-
de do Che fe do Po der Exe cu ti vo fe de ral.

Di an te dis so, o co nhe ci men to da in for ma ção re -
que ri da não é apto a pro du zir qual quer efe i to cons ti tu-
ci o nal e ins ti tu ci o nal ob je ti vo.

O in te res se pú bli co (a pre do mi nân cia do in te-
res se pú bli co so bre o pri va do) jus ti fi ca uma li mi ta da
in va são na área da vida pri va da da pes soa, mor men-
te como no caso em tela. Nes se sen ti do, den tre ou -
tros, as li ções de Ro sân ge lo Ro dri gues de Mi ran da (A 
Pro te ção Cons ti tu ci o nal da Vida Pri va da, Edi to ra de
Di re i to, 1996, São Pa u lo, p. 142 e ss), ci tan do pre ce-
den tes cons ti tu ci o na is re la ti vos ao es ta do de sí tio
(CF,art. 139, III), e José Adér cio Le i te Sam pa io (Di re i-
to à Inti mi da de e à Vida Pri va da, Del Rey, 1998, Belo
Ho ri zon te, p. 180 e ss), ci tan do pre ce den tes in clu si ve
da Su pre ma Cor te nor te-ame ri ca na.

Mas essa in ves ti da é con tro la da pelo pró prio Di -
re i to Cons ti tu ci o nal. Em lu mi no so acór dão da la vra do 
Mi nis tro Cel so de Mel lo, no Man da do de Se gu ran ça
nº 24.369, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral fir mou que, na
co li são de di re i tos (o da au to ri da de pú bli ca, na sua in -
ti mi da de e vida pri va da, e o do ci da dão, na li ci tu de e
mo ra li da de da con du ta ad mi nis tra ti va de seus agen -
tes), há que ha ver pon de ra ção de in te res ses, de for -
ma a ga ran tir a am bos em con fli to va li da de e efe ti vi-
da de, em bo ra aco mo da das ao caso. Obvi a men te, a
pon de ra ção de in te res ses, com re du ção pro por ci o nal
da am pli tu de de cada um dos con fli tan tes, su põe a
exis tên cia de ra zões su fi ci en te men te for tes a jus ti fi-
car a re du ção de pres cri ção cons ti tu ci o nal fun da men-
tal. Se ria ames qui nhar a efe ti vi da de da Cons ti tu i ção
ad mi tir-se a re du ção de di re i to in di vi du al fun da men tal
nela as se gu ra do pela con tra po si ção de ar gu men to de 
qual quer es tir pe.

Nes sa li nha, o re que ri men to de aces so e ciên cia
ao in te i ro teor do ato de apo sen ta do ria, pelo Bank-
Bos ton, do atu al Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil, como me di da aca u te la tó ria con tra even tu a is fa vo-
re ci men tos àque la ins ti tu i ção pri va da, in ves te con tra
a ra zo a bi li da de e a or dem cons ti tu ci o nal, a um, por-
que, mes mo em face de exis tên cia de ele men tos que
pos sam evi den ci ar al gum in te res se do Pre si den te do
Ban co Cen tral nas ações fi nan ce i ras da que la ins ti tu i-
ção pri va da, nada mais pode o Se na do Fe de ral para,
pre ven ti va men te, fa zer ces sar a in ves ti du ra da que la
au to ri da de; a dois, por que even tu a is atos le si vos aos

in te res ses bra si le i ros, de par te do Pre si den te do Ban -
co Cen tral, po de rão ser, a pos te ri o ri, in ves ti ga dos in -
clu si ve pelo Se na do, pe los ins tru men tos dos qua is
dis põem; a três, por que o exa me das ra zões da in cur-
são pela vida pri va da da au to ri da de ci ta da, las tre a do
uni ca men te pela sus pe i ta da pos si bi li da de de exis-
tên cia de li ga ções com seu ex-em pre ga dor, não re ve-
la sus ten ta ção ju rí di co-cons ti tu ci o nal bas tan te à re-
du ção do di re i to fun da men tal as se gu ra do pelo art. 5º,
X, fal tan do-lhe, as sim, pro por ci o na li da de e den si da de
cons ti tu ci o na is.

Nes sa li nha, te mos o re que ri men to por in cons ti-
tu ci o nal, por não ser pos sí vel à pon de ra ção dos in te-
res ses fun da men ta is em con fli to a par tir de ra zões
me ra men te pros pec ti vas como as apre sen ta das.

Qu an to ao as pec to re gi men tal, há que se ano tar
que o art. 216, II, do Re gi men to Inter no des ta Casa,
pro í be que re que ri men to de in for ma ção con te nha pe -
di do de pro vi dên cia. O Re que ri men to nº 33, di ri gi do
ao Mi nis tro da Fa zen da, for mu la a essa au to ri da de
so li ci ta ção de ob ten ção de có pia, em in te i ro teor, do
ato de apo sen ta do ria do Pre si den te do Ban co Cen tral
do Bra sil, con subs tan ci an do, en tão, pe di do de pro vi-
dên cia ve da do pelo Re gi men to do Se na do. Está, por
isso, vi ci an do por não-re gi men ta li da de.

Não o so cor re o art. 217 do Re gi men to Inter no
des ta Casa. A equi pa ra ção do re que ri men to de re-
mes sa de do cu men to ao pe di do de in for ma ções, in -
ter pre ta da con ju ga da men te com o art. 216, II, ci ta do,
im põe con clu são de que o do cu men to es pe ra do pelo
Se na do es te ja de pos se da au to ri da de re que ri da,
sem que de man de ul te ri or pro vi dên cia sa tis fa ti va,
jun to à ou tra au to ri da de.

III – Voto

Em face das ra zões elen ca das, e à vis ta da in -
cons ti tu ci o na li da de e da não-re gi men ta li da de do Re -
que ri men to nº 33, de 2003, so mos pela sua re je i ção.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor – Pa-
u lo Paim – Alber to Sil va – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 183, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 60, de 2003, que re-
quer se jam so li ci ta das ao Mi nis tro Extra -
or di ná rio da Se gu ran ça Ali men tar e Com -
ba te à Fome in for ma ções so bre a ve ra ci-
da de de de nún ci as.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes
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I – Re la tó rio

O re que ri men to em exa me, de au to ria do Se na-
dor Arthur Vir gí lio Neto tem por fi na li da de ob ter in for-
ma ções so bre a “ve ra ci da de de de nún ci as ve i cu la das
de que os be ne fi ciá ri os do cha ma do Pro gra ma Fome
Zero es ta ri am sen do obri ga dos a apre sen tar no tas
fis ca is que com pro vem a com pra de ali men tos com o
di nhe i ro re ce bi do”.

Jus ti fi ca o ilus tre Co le ga que as in for ma ções so -
li ci ta das têm o ob je ti vo de es cla re cer se pro ce dem ou
não as re fe ri das de nún ci as.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra res pal do no art. 50, § 2º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral e no in ci so I, alí nea a, do art.
215 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF).
Está igual men te de acor do com as dis po si ções do § 1º
do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que es ta be le-
ce que o “re que ri men to de in for ma ção de ve rá ser di ri-
gi do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta-
men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain da
que con te nha pe di do re la ti vo a ór gão ou en ti da de da
ad mi nis tra ção pú bli ca in di re ta sob sua su per vi são”.

Enten de mos que, re la ti va men te à in for ma ção
re que ri da, não res tam dú vi das so bre sua im por tân cia
para com pre en são do pro ces so de im ple men ta ção do 
Pro gra ma Fome Zero, hoje con si de ra do o car ro-che fe
das po lí ti cas so ci a is do novo go ver no. Assim sen do,
esse pro gra ma tem como pú bli co alvo exa ta men te
aque la par ce la da po pu la ção mais ca ren te, já pe na li-
za da, di a ri a men te, pela bu ro cra cia pú bli ca e pela di fi-
cul da de pre men te de aces so a bens de con su mo bá -
si cos a sua so bre vi vên cia.

Assim, en ten de mos ser ade qua do, me ri tó rio e
opor tu no o ques ti o na men to do Se na dor Arthur Vir -
gí lio Neto, so bre a im ple men ta ção do Pro gra ma
Fome Zero no seg men to “dis tri bu i ção de ali men-
tos”. A res pos ta do Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
de Extra or di ná rio da Se gu ran ça Ali men tar e Com -
ba te à Fome pos si bi li ta rá me lhor en ten di men to do
pro ces so de aqui si ção de ali men tos com re cur sos
go ver na men ta is.

III – Voto

Em face do ex pos to, e não en con tran do qual-
quer in cons ti tu ci o na li da de na pro po si ção que, ade-
ma is, aten de aos pre ce i tos re gi men ta is, voto pela
apro va ção do Re que ri men to nº 60, de 2003.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor – Pa-
u lo Paim – Sér gio Zam bi a si – Alber to Sil va.

PARECER Nº 184, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 71, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

O Se na dor José Agri pi no Maia, com base no art. 
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os
arts. 215, I, a, 216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, so li ci ta que seja o pre sen te re que ri-
men to en ca mi nha do ao Exmº Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, para que este pro vi den cie e en ca mi nhe, no
es tri to ter mo do pra zo cons ti tu ci o nal de 30 dias, as
se guin tes in for ma ções (mes mo que em ca rá ter de
da dos pre li mi na res):

1. O re sul ta do fis cal pri má rio de to dos os es ta-
dos da Fe de ra ção (dis cri mi na dos in di vi du al men te) e
do Dis tri to Fe de ral nos exer cí ci os de 2000 a 2002;

2 . o re sul ta do fis cal no mi nal de to dos os es ta-
dos da Fe de ra ção (dis cri mi na dos in di vi du al men te) e
do Dis tri to Fe de ral nos exer cí ci os de 2000 a 2002:

3 . as me tas dos re sul ta dos pri má ri os es ta be le-
ci dos nas leis de di re tri zes or ça men tá ri as dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral re fe ren te aos exer cí ci os de
2000 a 2003;

4. os in di ca do res de li mi tes de des pe sas com
pes so al pre vis tos na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
para to dos os es ta dos da Fe de ra ção e do Dis tri to Fe -
de ral no exer cí cio de 2002.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 71,
de 2003, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
Dr. Antô nio Pa loc ci.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor – Pa u-
lo Paim – He rá cli to For tes – Alber to Cruz.

PARECER Nº 185, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 72, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si
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I – Re la tó rio

O Se na dor José Agri pi no Maia, com base no art. 
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os
arts. 215, I, a, 216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, so li ci ta que seja o pre sen te re que ri-
men to en ca mi nha do ao Exmº Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, para que este pro vi den cie e en ca mi nhe, no
es tri to ter mo do pra zo cons ti tu ci o nal de 30 dias, as
se guin tes in for ma ções:

1. os pa ga men tos men sa is fe i tos à União, nos
úl ti mos 12 me ses, por to dos os es ta dos da fe de ra-
ção (dis cri mi na dos in di vi du al men te) e o Dis tri to Fe -
de ral nos ter mos da Lei nº 9.496, de 1997, que fez
par te do pro gra ma de ajus te fis cal do Go ver no Fe -
de ral;

2. qua is os es ta dos que atra sa ram o seu pa ga-
men to, o mon tan te atra sa do, o pe río do de atra so;

3. qua is as ações que o Mi nis té rio da Fa zen da
to mou em cada um dos ca sos e em que data, in clu si-
ve os va lo res re ti dos do FPE, nos ter mos do § 4º do
art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 072,
de 2003, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
Dr. Antô nio Pa loc ci.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003 – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zim bi a si, Re la tor –
Alber to Sil va – He rá cli to For tes – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 186, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 73, de 2003

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 73, de 2003, de au to ria do
Se na dor Del cí dio Ama ral, nos ter mos do art. 50, § 2º,
com bi na do com o art. 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci ta ao Mi nis té rio da Fa zen da, in -
for ma ções so bre os to ta is men sa is li be ra dos men sal-
men te no âm bi to do Pro gra ma de Ge ra ção de Empre -
go e Ren da, pe los res pec ti vos agen tes fi nan ce i ros,

nas re giões me tro po li ta nas de Re ci fe, Sal va dor, Belo
Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro, Por to Ale gre e Cam po
Gran de.

Nos ter mos do art. 238, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, o no bre pro po nen te não apre sen-
ta uma jus ti fi ca ti va.

II – Voto

Con si de ran do que a pro po si ção em aná li se in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 73, de 2003.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney , Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Pa u lo
Paim – Sér gio Zam bi a si – Alber to Sil va – He rá cli to
For tes.

PARECER Nº 187, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 77, de
2003

I – Re la tó rio

Vem a esta Mesa o Re que ri men to de Infor ma-
ções nº 77, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor Hé -
lio Cos ta, di ri gi do ao Exce len tís si mo se nhor Mi nis tro
de Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo ob ter in for-
ma ções con cer nen tes à si tu a ção da em pre sa nor-
te-ame ri ca na AES na aqui si ção das ações das em-
pre sas Ele tro pa u lo e CEMIG, e ao tra ta men to dado a
em pre sas es tran ge i ras e na ci o na is no aces so aos re -
cur sos para aqui si ção de ações com fi nan ci a men to
do BNDES.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sen ta mos
o pre sen te pa re cer, por de sig na ção da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de li be rar so bre o as sun to.

II – Aná li se

Por meio do re que ri men to em aná li se, o Ilus tre
Se na dor bus ca in for ma ções con cer nen tes à si tu a ção
da em pre sa nor te-ame ri ca na AES na aqui si ção das
ações das em pre sas Ele tro pa u lo e CEMIG, e ao tra ta-
men to dado a em pre sas es tran ge i ras e na ci o na is no
aces so aos re cur sos para aqui si ção de ações com fi -
nan ci a men to do BNDES.
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A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te,

ou por qual quer de suas Ca sas, os atos do
Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis tra-
ção in di re ta;

O re que ri men to em aná li se ajus ta-se, pois, ao
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal des ta ca do, bem como ao
dis pos to no Art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
ao Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
77, de 2003.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2003. – Pre si-
den te José Sar ney – Re la tor  Pa u lo Paim – Sér gio
Zam bi a si – Alber to Sil va – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 188, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 79, de 2003

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

O Se na dor José Alber to Sou za, com base no
art. 5º, XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci ta
que seja o pre sen te re que ri men to en ca mi nha do ao
Exmº Sr. Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, o se guin te
pe di do de in for ma ções:

1. No pe río do de ju lho de 2001 a 4 de
abril de 2002, quan tas diá ri as e pas sa gens
fo ram Pro cu ra do res José Ro ber to Fi gue i re-
do San to ro e Má rio Lú cio Ave lar, ro te i ro e
va lo res;

2. Qual a sua mo ti va ção fun ci o nal, di-
zen do dos fa tos es pe cí fi cos que mo ti va ram
os seus des lo ca men tos;

3. Qu a is as Ordens de Ser vi ço que fo-
ram da das e os res pec ti vos do cu men tos ar -
qui va dos nas áre as ju di ciá ria e fi nan ce i ra da 
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca;

4. Se os pro cu ra do res José Ro ber to
Fi gue i re do San to ro e Má rio Lú cio Ave lar, fo -
ram co lo ca dos nes tes úl ti mos cin co anos à
dis po si ção do Mi nis té rio da Sa ú de, qua is as

fun ções que exer ce ram e que tra ba lho re a li-
za ram;

5. Se os pro cu ra do res José Ro ber to
Fi gue i re do San to ro e Má rio Lú cio Ave lar,
es ti ve ram no Esta do do Ma ra nhão, nos
me ses de ju lho e agos to de 2002, em que
da tas, qua is os mo ti vos des sas vi a gens e
qua is as Ordens de Ser vi ços que as au to-
ri za ram.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções, bem como com as nor mas
de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di -
re to ra nº 14, de 1990, ra zão pela qual ma ni fes ta-
mo-nos fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re-
que ri men to nº 79, de 2003, ao Exmº Sr. Pro cu ra dor-
 Ge ral da Re pú bli ca, Dr. Ge ral do Brin de i ro.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor –
Alber to Sil va – Pa u lo Paim – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 189, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 80, de 2003.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 80, de
2003, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, para
que seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão pe di do de in -
for ma ções a res pe i to dos con tra tos de co o pe ra ção
téc ni ca fir ma dos pelo re fe ri do Mi nis té rio com or ga nis-
mos in ter na ci o na is cre di ta dos jun to ao go ver no bra si-
le i ro, no pe río do de 1995 a 2002.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Mesa, com
fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e nos arts. 215 e 216 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
es ta be le ci das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.
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III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Re que ri men to nº 80, de 2003.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José Sar -
ney, Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor – Pa u lo
Paim – Sér gio Zam bi a si – Alber to Sil va.

PARECER Nº 190, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 83, de
2003.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 83, de 12 de mar -
ço de 2003, o Se na dor João Ca pi be ri be re quer que
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e
Tec no lo gia as se guin tes in for ma ções:

1. Que ações já fo ram em pre en di das
pelo Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia no
sen ti do de pro te ger re cur sos na tu ra is e pro-
du tos bra si le i ros, as sim como co nhe ci men tos
tra di ci o na is de nos sa po pu la ção e tec no lo gia
de sen vol vi da no Bra sil, con tra a bi o pi ra ta ria – 
ou bi o gri la gem, como tam bém vem sen do
co nhe ci da – de em pre sas in ter na ci o na is?

2. Já foi to ma da al gu ma me di da no
sen ti do de im pe dir que se re gis trem no vos
atos des se gê ne ro con tra os in te res ses bra -
si le i ros?

3. Com re la ção a di re i tos re la ti vos a
pro pri e da de in te lec tu al, em es pe ci al com re -
fe rên cia a tec no lo gia ge ra da no País, qua is
as ações que o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec-
no lo gia tem to ma do ou pode to mar em caso 
de vi o la ções ocor ri das no ex te ri or?

4. O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia
con ta, em sua es tru tu ra, com ór gãos ca pa-
zes de pro mo ver a pro te ção de pro du tos
bra si le i ros e da tec no lo gia aqui ge ra da?

5. Enti da des vin cu la das ao Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia e vol ta das para a
pro du ção de co nhe ci men tos em sua área
con tam com ór gãos es pe ci a li za dos nes sa
ati vi da de? As uni ver si da des pú bli cas e pri-
va das bra si le i ras re ce bem al gu ma ori en ta-
ção e as sis tên cia nes se sen ti do?

6. Exis te a pos si bi li da de de se ado ta-
rem me di das re ta li a tó ri as com re la ção à bi o-
pi ra ta ria?

7. É ex pres si vo o nú me ro de mar cas
bra si le i ras re gis tra das em pa í ses es tran ge i-
ros e efe ti va men te uti li za das me di an te li cen-
ças? E quan to a pa ten tes de in ven ção?

8. O go ver no bra si le i ro ga ran te al gum
tipo de su por te para esse tipo de re gis tro? E 
para o acom pa nha men to de ca sos de li cen-
ci a men to?

9. É pos sí vel ju ri di ca men te re que rer
como mar ca re gis tra da a de no mi na ção de
pro du to in dus tri al ou agrí co la?

10. O go ver no bra si le i ro vem ado tan do
me di das de pro te ção de ca rá ter de fen si vo,
como o de pó si to de lis tas de no mes e de
sím bo los in dí ge nas, de modo a evi tar – ou
ao me nos di fi cul tar – o re gis tro de mar cas?

11. O go ver no bra si le i ro exa mi na, no
mo men to, al gum tipo de po lí ti ca des ti na da a 
pro mo ver a pro te ção de no mes, re cur sos
na tu ra is e co nhe ci men tos tra di ci o na is con tra
a bi o pi ra ta ria?

II – Aná li se

Em cum pri men to ao dis pos to no in ci so III do art.
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, foi
sub me ti do ao exa me da Mesa o Re que ri men to de
Infor ma ções nº 83, de 12 de mar ço de 2003, do Se na-
dor João Ca pi be ri be. O au tor pro põe que se jam so li ci-
ta das ao Mi nis tro de Esta do da Ciên cia e Tec no lo gia
in for ma ções so bre as ações em pre en di das para pro -
te ger re cur sos na tu ra is e pro du tos na ci o na is, bem
como co nhe ci men tos tra di ci o na is e tec no lo gia bra si-
le i ras, con tra a bi o pi ra ta ria ou bi o gri la gem por em pre-
sas in ter na ci o na is, em fla gran te vi o la ção de prin cí pio
de Di re i to Inter na ci o nal.

O Se na dor per gun ta so bre me di das pre ven ti vas,
de fen si vas e de re ta li a ção com res pe i to aos re gis tros
aten ta tó ri os aos in te res ses na ci o na is de mar cas e pa -
ten tes bra si le i ras no ex te ri or. Inse rem-se nes sa pre o-
cu pa ção do Se na dor os di re i tos re la ti vos à pro pri e da-
de in te lec tu al. Ou tro pon to da so li ci ta ção do Se na dor
João Ca pi be ri be re fe re-se à es tru tu ra exis ten te no Mi -
nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e en ti da des vin cu la-
das para pro mo ver a pro te ção de pro du tos bra si le i ros
e da tec no lo gia aqui ge ra da. Entre ou tras ques tões, o
Se na dor in qui re se, no mo men to, o go ver no bra si le i ro
exa mi na al gum tipo de po lí ti ca des ti na da a pro mo ver a
pro te ção de no mes, re cur sos na tu ra is e co nhe ci men-
tos tra di ci o na is con tra a bi o pi ra ta ria.

A pro po si ção en con tra fun da men to nas dis po si-
ções do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
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fa cul ta às Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral en ca mi nha rem pe di dos es cri tos de in-
for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qua is quer ti tu-
la res de ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si-
dên cia da Re pú bli ca.

O Re que ri men to está, tam bém, em con for mi da-
de com os in ci sos I e II do art. 216 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, pois en vol ve ma té ria ati nen te
à com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal e 
não con tém pe di do de pro vi dên cia, con sul ta, su ges-
tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre pro pó si to da au -
to ri da de a quem se di ri ge.

Além dos ci ta dos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e
re gi men ta is, a pro po si ção aten de aos re qui si tos de
ad mis si bi li da de pre vis tos no Ato da Mesa do Se na do
Fe de ral nº 1, de 30 de ja ne i ro de 2001, que re gu la-
men ta a tra mi ta ção dos re que ri men tos de in for ma ção
nes ta Casa.

III – Voto

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção
do Re que ri men to nº 83, de 2003.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Re la tor – Pa u lo Paim – Sér gio Zam bi a si.

PARECER Nº 191, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 126, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

O Se na dor Hé lio Cos ta, com base no art. 50, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts.
215, I, a 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, so li ci ta que seja o pre sen te re que ri men to en ca mi-
nha do ao Exmº. Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, para que este pro vi den cie e en ca mi nhe,
as se guin tes in for ma ções:

1. Re la tó rio com ple to so bre a mor te da
bra si le i ra Pris ci li a na Pe re i ra Acos ta, ocor ri da
nas mar gens do Rio Bra vo, no Mé xi co, ao ten -
tar trans por as fron te i ras en tre aque le País e
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

2. Qu a is fo ram os pro ce di men tos de
re pres são po li ci al a imi gran tes ile ga is na
data do fato, bem como nos seus dias an te-
ri o res e pos te ri o res, ado ta dos pe las po lí ci as
de fron te i ra nor te-ame ri ca na e me xi ca na?

3. Qu a is as pro vi dên ci as ado ta das
pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, no
sen ti do de de ses ti mu lar a emi gra ção ir re gu-
lar?

4. Qu a is as me di das ado ta das pelo
MRE, ob je ti van do a pro te ção à vida e a pre -
ser va ção da in te gri da de fí si ca dos bra si le i-
ros cap tu ra dos pe las po lí ci as de fron te i ra
nor te a me ri ca na e me xi ca na, e que tipo de
as sis tên cia lhes têm sido pres ta das pelo
Go ver no bra si le i ro?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 126,
de 2003, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la-
ções Exte ri o res, Emba i xa dor Cel so Amo rim.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor – Pa-
u lo Paim – Ro ber to Sil va – He rá cli to For tes

PARECER Nº 192, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 127, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

O Se na dor Hé lio Cos ta, com base no art. 50, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o ar ti go
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re quer
que o pre sen te re que ri men to seja en ca mi nha do à
Exmª Srª Mi nis tra das Mi nas e Ener gia, so li ci tan do in -
for ma ções so bre as pro vi dên ci as e es tra té gi as que
se rão ado ta das pela Pe tro brás, para a com pra de pe -
tró leo no caso de uma guer ra no Ira que, e se essa
em pre sa pro vi den ci ou um es to que es pe ci al de pe tró-
leo, com a fi na li da de de as se gu rar a es ta bi li da de do
pre ço do pro du to, em uma even tu al cri se eco nô mi ca
de cor ren te da guer ra.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
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pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 127,
de 2003, à Exmª Srª Mi nis tra de Esta do das Mi nas e
Ener gia, Drª Dil ma Rous seff.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor – Pa-
u lo Paim – Alber to Sil va – He rá cli to  For te.

PARECER Nº 193, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 134, de 2003, que so li-
ci ta à Mi nis tra de Esta do das Mi nas e
Ener gia es cla re ci men tos so bre a di vul ga-
ção da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo –
ANP de um cam po gi gan te de pe tró leo na 
ba cia de Ser gi pe.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res
apre sen tou o Re que ri men to nº 134, de 2003, sob
exa me, no qual so li ci ta à Mi nis tra de Esta do das Mi -
nas e Ener gia es cla re ci men tos so bre o que exis te
de ver da de i ro na di vul ga ção da Agên cia Na ci o nal
de Pe tró leo (ANP) de um poço gi gan te de pe tró leo
na cos ta li to râ nea do Esta do de Ser gi pe com re ser-
vas es ti ma das de 1,9 bi lhão de bar ris e com qua li-
da de de 46 gra us de API, de modo a tam bém res -
pon der:

1) Ten do sido des co ber to “um cam po
gi gan te de pe tró leo” na cos ta li to râ nea do
Esta do de Ser gi pe, quan tos po ços fo ram
per fu ra dos para a con fir ma ção des sa des-
co ber ta?

2) Qual a efe ti va lo ca li za ção des se
cam po? Qual sua dis tân cia do li to ral e pro xi-
mi da de com que Mu ni cí pio?

3) Qual o vo lu me de óleo re al men te
des co ber to e o per cen tu al de apro ve i ta men-
to co mer ci al pre vis to? e

4) Qual a qua li da de do óleo en con tra-
do no re fe ri do cam po?

A pro po si ção está for mu la da nos ter mos do
art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Em sua jus ti fi ca ção, o no bre Se na dor re que ren-
te faz di ver sas con si de ra ções so bre o as sun to, em

es pe ci al as di ver gên ci as que sur gi ram na im pren sa
en tre as in for ma ções di vul ga das pela Agên cia Na ci o-
nal do Pe tró leo, ANP, e as de cla ra ções de ser vi do res
da Pe tro bras e da Se cre tá ria Na ci o nal de Pe tró leo,
Gás e Com bus tí ve is Re no vá ve is, bem como a su bor-
di na ção in con di ci o nal da ANP, por se tra tar de au tar-
quia, às nor mas cons ti tu ci o na is da le ga li da de, mo ra li-
da de, pu bli ci da de, efi ciên cia e im pes so a li da de.

A ma té ria de pen de de de ci são da Mesa Di re to-
ra, nos ter mos do Inci so I, do art. 215 do Re gi men to
Inter no, por se tra tar de re que ri men to de in for ma ções
a Mi nis tro de Esta do.

II – Voto

A pro po si ção esta de acor do com o art. 49, X, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral que con fe re com pe tên cia ex clu-
si va ao Con gres so Na ci o nal para 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.

Des ta for ma, por não exis ti rem óbi ces de na tu-
re za re gi men tal à pro po si ção sob aná li se, con clu í mos
o pre sen te Pa re cer pela apro va ção do Re que ri men to
nº 134, de 2003.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Pa u lo
Paim – Alber to Sil va – Sér gio Zam bi a si – He rá cli to
For tes.

PARECER Nº 194, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 143, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I  – Re la tó rio

A Co mis são de Edu ca ção, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
os arts. 215, in ci so I, a, 216 in ci sos I, IV e V do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci ta que se -
jam re que ri das ao se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções in for ma ções re fe ren tes à re gu la ri-
da de do pro ces so li ci ta tó rio a que se re fe re a Men -
sa gem Pre si den ci al nº 295, de 2002 (TVR nº 2.015,
de 2002), que sub me te à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 15 de abril
de 2002, que ou tor ga con ces são à Elo Co mu ni ca-
ção Ltda para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Ma ce ió, Esta -
do de Ala go as.

É o re la tó rio.

06294 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    473ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel-
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 143,
de 2003, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, De pu ta do Miro Te i xe i ra.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim – Alber to
Sil va – He rá cli to For tes.

PARECER Nº 195, DE 2003

Da Mesa so bre o Re que ri men to nº
498, de 2000, de au to ria do Se na dor Pe-
dro Si mon, que re quer a pu bli ca ção, den -
tro da co le ção “Gran des Vul tos que Hon -
ra ram o Se na do, de ho me na gem ao
ex-Pre si den te da Re pú bli ca e ex-Se na dor
Jus ce li no Ku bits chek”.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

Nos ter mos re gi men ta is, con si de ran do a re da-
ção dada pela Re so lu ção nº 17, de 2002, ao art. 332 e 
a su pres são do art. 333 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, é sub me ti do à Mesa o Re que ri men to
no 498, de 2000, subs cri to pelo no bre Se na dor Pe dro
Si mon.

A pe ti ção de Sua Exce lên cia se re fe re à in clu-
são, na co le ção Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se -
na do, ins ti tu í da pela Re so lu ção nº 84, de 1996, de
uma pu bli ca ção de di ca da a re ve ren ci ar o ex-Pre si-
den te da Re pú bli ca e ex-Se na dor Jus ce li no Ku bits-
chek de Oli ve i ra.

II – Aná li se

Por for ça do dis pos to na Re so lu ção nº 17, de
2002, que al te rou a re da ção do art. 332 e su pri miu o
art. 333 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
re que ri men to em epí gra fe con ti nua em tra mi ta ção pe -
ran te a Co mis são Di re to ra.

Embo ra, à data de sua apre sen ta ção, o no bre
Se na dor Pe dro Si mon al me jas se a in clu são da ini ci a-
ti va no con jun to de ho me na gens pres ta das pelo Se -
na do Fe de ral ao cen te ná rio de Jus ce li no Ku bits chek,
ce le bra do em 2002, é in dis cu tí vel que a me mó ria do
gran de es ta dis ta hon ra o País em qual quer tem po.

Nes se sen ti do, a pe ti ção man tém sua per ti nên cia e
opor tu ni da de.

De pu ta do Fe de ral, Pre fe i to de Belo Ho ri zon te,
De pu ta do Cons ti tu in te, Go ver na dor de Mi nas Ge ra is,
Se na dor e, por fim, Pre si den te da Re pú bli ca, Jus ce li-
no Ku bits chek é uma das mais no tá ve is per so na li da-
des da his tó ria re cen te do Bra sil.

Seu es pí ri to em pre en de dor e seu ar ro jo po lí ti co
nor te a ram a po lí ti ca de mo der ni za ção que im ple men-
tou em seu Esta do e, pos te ri or men te, no País.

Qu an do Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, JK de i-
xou im pres sa, na ca pi tal mi ne i ra, a mar ca da cri a ti vi-
da de – que, de res to, pa u ta ria toda a sua obra po lí ti ca
-, ao edi fi car a Pam pu lha, pro je to de Oscar Ni e me yer,
um dos ma i o res no mes da ar qui te tu ra de to dos os
tem pos.

Esse ar ro jo mar ca ria de for ma in de lé vel sua ele i-
ção para a Pre si dên cia da Re pú bli ca. A par tir do slo gan
50 anos em 5, eri giu um pro gra ma de ação dis tri bu í do
em trin ta me tas que con tem pla vam o de sen vol vi men to
das áre as de ener gia, trans por tes, ali men ta ção, in dús-
tria de base e edu ca ção. Entre as ini ci a ti vas mais im por-
tan tes, des ta ca-se aque la que se ria sua meta-sín te se: a 
mu dan ça da Ca pi tal Fe de ral com a mo nu men tal cons -
tru ção de Bra sí lia, obra-pri ma do ar qui te to Oscar Ni e-
ma yer e do ur ba nis ta Lú cio Cos ta, re co nhe ci da pela
Unes co como Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de.

A ins ta la ção da ca pi tal no Cen tro-Oes te re ve-
lou-se es tra té gi ca para o de sen vol vi men to do País,
com am plas re per cus sões nos pla nos eco nô mi co e
so ci al. A par tir do novo pólo, gran des e de ci si vos em -
pre en di men tos fo ram im ple men ta dos, como a cons-
tru ção de hi dre lé tri cas e a cri a ção da in dús tria au to-
mo bi lís ti ca bra si le i ra, me di das que con tri bu í ram para
a as cen são do Bra sil a um novo pos to no con tex to
mun di al.

Enten de mos que o le ga do de i xa do por esse
gran de bra si le i ro deve ser ob je to da mais am pla di vul-
ga ção, es pe ci al men te no que se re fe re à for ma ção
das fu tu ras ge ra ções. Para tan to, a con tri bu i ção do
Se na do Fe de ral será de ines ti má vel im por tân cia.

Res sal te-se que, com a ini ci a ti va, es ta re mos pe -
re ni zan do a par ti cu lar ho me na gem des ta Casa Le gis-
la ti va a esse que foi um dos seus mais ilus tres re pre-
sen tan tes. A co le ção Gran des Vul tos que Hon ra ram o
Se na do, cri a da por in ter mé dio da Re so lu ção nº 84, de
1996, abriu uma real pos si bi li da de de se per pe tu ar a
me mó ria dos que abri lhan ta ram o pa pel da Casa.

Ao lon go de sua pro fí cua vida po lí ti ca, Jus ce li no
Ku bits check de Oli ve i ra pro ta go ni zou inú me ros atos
de re le vo no ce ná rio na ci o nal, o que o cre den cia, ple -
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na men te, a in te grar a co le ção Gran des Vul tos que
Hon ra ram o Se na do, como apro pri a da men te lem bra
o au tor do re que ri men to em aná li se.

III – Voto

Pelo ex pos to, o voto é pelo aco lhi men to do Re -
que ri men to nº 498, de 2000, nos ter mos em que foi
sub me ti do pelo no bre Se na dor Pe dro Si mon à de ci-
são des ta Mesa.

Sala de Re u niões, 3 de abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor – Pa-
u lo Paim – Sér gio Zam bi a si – Alber to Sil va.

PARECER Nº 196, DE 2003

Da Mesa, so bre o Re que ri men to nº
146, 2002, de au to ria do Se na dor Pe dro
Si mon, que re quer a pu bli ca ção, den tro
da co le ção “Gran des Vul tos que Hon ra-
ram o Se na do”, de ho me na gem ao ex-Se -
na dor Jo sap hat Ma ri nho.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Nos ter mos re gi men ta is, é sub me ti do à Mesa o
Re que ri men to nº 146, de 2002, subs cri to pelo no bre
Se na dor Pe dro Si mon.

A pe ti ção de Sua Exce lên cia se re fe re à in clu-
são, na co le ção Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se -
na do, ins ti tu í da pela Re so lu ção nº 84, de 1996, de
uma pu bli ca ção de di ca da a re ve ren ci ar a me mó ria do 
ex-Se na dor Jo sap hat Ma ri nho.

II – Aná li se

A Re so lu ção nº 84, de 1996, ins ti tu iu a co le ção
Gran des Vul tos que Hon ra ram o Se na do, com o in tu i-
to de pres tar ho me na gem a ex-se na do res que te-
nham se des ta ca do na his tó ria po lí ti ca, cul tu ral e par -
la men tar bra si le i ra.

Na jus ti fi ca ção do re que ri men to em epi gra fe, o
no bre Se na dor Pe dro Si mon sa li en ta os prin ci pa is fa -
tos que dig ni fi ca ram a tra je tó ria po lí ti ca do ilus tre Jo -
sap hat Ma ri nho, fa le ci do aos 86 anos, em mar ço de
2002. O au tor da pe ti ção ser viu-se, ain da, de uma
por me no ri za da cro no lo gia que o Cor re io Bra zi li en se
pu bli cou, em sua edi ção de 1º de abril de 2002. Essa
ma té ria, ali a da às am plas in for ma ções for ne ci das
pelo Se na dor Pe dro Si mon, com põem o mais aca ba-
do per fil des sa mar can te per so na li da de da his tó ria do 
Se na do Fe de ral e da re cen te his tó ria bra si le i ra.

Nas ci do em Uba í ra, Ba hia, ad vo ga do por for ma-
ção, Jo sap hat Ma ri nho foi ele i to, em 1947, para a

Assem bléia Cons ti tu in te do seu Esta do na tal, ten do
exer ci do o man da to de de pu ta do nos pe río dos de
1947 a 1951 e de 1955 a 1959. Pos te ri or men te, es te-
ve à fren te da Se cre ta ria de Esta do do Inte ri or e Jus ti-
ça, en tre 1959 e 1960, e da Se cre ta ria da Fa zen da,
de 1960 a 1962. De 1963 a 1971, cum priu seu pri me i-
ro man da to como Se na dor pelo Esta do da Ba hia, fato
que se re pe ti ria en tre 1991 e 1999.

No Se na do Fe de ral, foi mem bro, en tre ou tras,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia;
Pre si den te da Co mis são de Mi nas e Ener gia; re la tor
da Co mis são Mis ta, que es tu dou as Re for mas do
Con gres so Na ci o nal; mem bro da Co mis são Mis ta,
que opi nou so bre o pro je to que re sul tou na Cons ti tu i-
ção de 1967; re la tor do pro je to do novo Có di go Ci vil,
cuja apro va ção, em 2002, deve mu i to à sua atu a ção.

Den tre im por tan tes pa péis de sem pe nha dos nes -
ta Casa, des ta ca-se a sua mar can te par ti ci pa ção na
Co mis são de Estu dos Cons ti tu ci o na is, de sig na da pelo 
en tão Pre si den te da Re pú bli ca e atu al Pre si den te do
Se na do Fe de ral, Se na dor José Sar ney, para ela bo rar,
sob a pre si dên cia do pro fes sor Afon so Ari nos, o an te-
pro je to da Cons ti tu i ção Fe de ral, fon te de im por tan tes
sub sí di os aos par la men ta res cons ti tu in tes de 1988.

Au tor de inú me ras pu bli ca ções, Jo sap hat Ma ri-
nho foi mem bro das se guin tes ins ti tu i ções: Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras da Ba hia; Insti tu to Ibe ro-Ame ri ca-
no de Di re i to Cons ti tu ci o nal – Se ção Bra sil; Insti tu to
dos Advo ga dos Bra si le i ros; Insti tu to dos Advo ga dos do 
Dis tri to Fe de ral; Insti tu to Ba i a no de Di re i to do Tra ba lho;
Insti tu to de Advo ga dos da Ba hia, onde, tam bém, exer -
ceu a pre si dên cia; Aca de mia de Le tras Ju rí di cas da
Ba hia, como pre si den te; Con se lho Fe de ral de Edu ca-
ção; re pre sen tan te do Con se lho da Ba hia no Con se lho
Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB).

Sua par ti ci pa ção na vida aca dê mi ca me re ce
igual des ta que. Exer ceu o ma gis té rio na Fa cul da de
de Di re i to da Ba hia e na Uni ver si da de de Bra sí lia, ten -
do pro nun ci a do con fe rên ci as e mi nis tra do au las em
uni ver si da des dos Esta dos de Mi nas Ge ra is e de São
Pa u lo.

Na es fe ra po lí ti co-par ti dá ria, o ilus tre Se na dor
teve atu a ção mar can te no MDB, ao qual se fi li ou por
oca sião da ado ção do bi par ti da ris mo, em 1964, vin do
a dis pu tar a pre si dên cia com Ulysses Gu i ma rães.

Após ter de i xa do o Se na do Fe de ral, Jo sap hat
Ma ri nho con ti nu ou a di vul gar seu imen so sa ber ju rí di-
co em ar ti gos se ma na is no Cor re io Bra zi li en se, ten do
co la bo ra do, tam bém, para os jor na is O Esta do de S.
Pa u lo, O Glo bo e Esta do da Ba hia.
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E in du bi tá vel que o le ga do des se gran de bra si-
le i ro me re ce a mais am pla di vul ga ção, so bre tu do
quan do se con si de ra o va lor do seu exem plo para a
for ma ção das ge ra ções fu tu ras. Para tan to, a con tri-
bu i ção do Se na do Fe de ral será de ines ti má vel im por-
tân cia.

E, pois, mu i to opor tu no que a co le ção Gran des
Vul tos que Hon ra ram o Se na do abra es pa ço para a
per pe tu a ção do nome des te que foi um dos mais ilus -
tres mem bros des ta Casa, em to dos os tem pos, como 
tão bem lem bra o au tor do re que ri men to em exa me.

III – Voto

Pelo ex pos to, o voto é pelo aco lhi men to do Re -
que ri men to nº 146, de 2002, nos ter mos em que foi
sub me ti do pelo no bre Se na dor Pe dro Si mon à de ci-
são des ta Mesa.

Sala de Re u niões, 3 de Abril de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Re la tor – Pe dro Si mon – Ser gio Zam bi a zi – Alber to
Sil va – He rá cli to For tes.

OFÍCIO

 DO PRESIDENTE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Ofí cio nº 198/2003 GPR

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Em Nota Ofi ci al apro va da na Ses são re a li za da

dia 18 de mar ço, o Con se lho Fe de ral da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil con de nou a guer ra dos Esta dos
Uni dos con tra o Ira que. e exor tou o Go ver no bra si le i ro
a for ta le cer os tra ba lhos da Orga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU) em de fe sa de ne go ci a ções que vi sem
a paz.

Para esta Enti da de, os in te res ses eco nô mi cos
das Na ções be li ge ran tes que de fen dem a guer ra ser -
vi rão ape nas para tra zer mais dor, medo e in se gu ran-
ça aos pa í ses po bres.

Ao en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia, para co-
nhe ci men to, có pia do re fe ri do do cu men to, co lho o en -
se jo para, com meus cum pri men tos, apre sen tar-lhe
ex pres sões da mais ele va da es ti ma e dis tin ta con si-
de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ru bens Appro ba to Ma-
cha do, Pre si den te.

NOTA OFICIAL

O Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil (OAB) une-se aos mo vi men tos de todo o

mun do con tra a guer ra de cla ra da pe los Esta dos Uni -
dos con tra o Ira que e que ame a ça a se gu ran ça mun -
di al, con tra ri an do to das as al ter na ti vas dis cu ti das
pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das.

Cri a da em meio aos es com bros da II Gran de
Gu er ra, que di zi mou ge ra ções in te i ras em pra ti ca-
men te to dos os con ti nen tes, a ONU foi des ti na da a
for ta le cer a paz, a se gu ran ça e a co o pe ra ção in ter na-
ci o nal em to dos os seus as pec tos. A Orga ni za ção das 
Na ções Uni das tem uma lar ga ex pe riên cia na apli ca-
ção dos me i os pa cí fi cos, mas se al guns con fli tos per -
sis tem, as ca u sas de vem ser atri bu í das, prin ci pal-
men te, à fal ta de von ta de po lí ti ca de al gu mas ra ções
be li ge ran tes, como ocor re ago ra sob a li de ran ça dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Com par ti lha mos um mun do cada vez mais po -
bre de re cur sos na tu ra is que está a exi gir, da Hu ma ni-
da de, en ge nho si da de para que pos sa mos ga ran tir a
nos ;a pró pria exis tên cia num bre ve fu tu ro. Pa ra do xal-
men te, po rém, cons ta ta mos que o de sen vol vi men to
tec no ló gi co está qua se todo vol ta do para a des tru i ção
de vi das hu ma nas.

A OAB vem a pú bli co exor tar o Go ver no bra si le i-
ro a for ta le cer o pa pel da ONU em bus ca da paz para
que o sé cu lo XXI, que mal se ini ci ou, não será, como
o sé cu lo pas sa do, mar ca do pe las fe ri das da in to le rân-
cia en tre os po vos.

Não às ar mas, e que a paz so bre pu je os in te res-
ses eco nô mi cos en vol vi dos numa guer ra que ape nas
ser vi rá para tra zer mais dor, medo e in se gu ran ça aos
pa í ses mais po bres.

PROJETOS RECEBIDOS 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 162, DE 2003

(Nº 2.161/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção No va re sen den se de Di fu são e Apo -
io a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Nova Re sen de,
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 205, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
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a Asso ci a ção No va re sen den se de Di fu são e Apo io a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Re sen de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 270, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos tur nos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu-
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 723, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Cul tu ral Vida Nova, na ci da de de Aná -
po lis – GO;

2 – Por ta ria nº 205, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção No va re sen den se de Di fu são e Apo io, na
ci da de de Nova Re sen de – MG;

3 – Por ta ria nº 207, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Pe dras de
Fogo – PB, na ci da de de Pe dras de Fogo – PB;

4 – Por ta ria nº 213, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to So ci al
do Mu ni cí pio de Ala goa Nova, na ci da de de Ala goa
Nova – PB;

5 – Por ta ria nº 215, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De fe sa e Edu ca ção do Meio Ambi en te
– ADEMA, na ci da de de Sal to do Lon tra – PR;

6 – Por ta ria nº 223, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ha bi ta ção Novo Lar, na
ci da de de Alfe nas – MG; e

7 – Por ta ria nº 225, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
de Di a man te D’Oeste, na ci da de de Di a man te
D’Oeste – PR.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 342 EM

Bra sí lia, 22 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção No va re sen den se de Di fu-
são e Apo io, na ci da de de Nova Re sen de, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co-

mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223,
da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001371/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

PORTARIA Nº 205,  DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001371/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção No va re sen den se
de Di fu são e Apo io, com sede na Pra ça San ta Rita nº
45, Cen tro, na ci da de de Nova Re sen de, Esta do de
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo praz de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de.
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Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1993, leis sub se qüen tes,

seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 

sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21°07’30” S e lon gi tu de em
46°25’15” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de dois me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 77/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.371/98 de 20
de ou tu bro de 1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Nova Re sen den se de Di-
fu são e Apo io – ANDA, na lo ca li da de de Nova Re-
sen de/MG.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Nova Re sen den se de Di fu são e
Apo io – ANDA, ins cri to no CGC sob o nú me ro
01.301.436/0001-83, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Pra ça San ta Rita, 45, Ci da de de Nova
Re sen de-MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da -
ta do de 20 de ou tu bro de 1998, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos
do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 20 de ou tu bro de 1998, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res -
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de

3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 116, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.
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III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça San ta Rita, 45, cen -
tro, Ci da de de Nova Re sen de, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, de co or de na das ge o grá fi cas em 21°07’30”S de la -
ti tu de e 46°25’15”W de lon gi tu de, con so an te os no
DOU de 22-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am ser man ti das, pelo
que se de pre en de da me mó ria do do cu men to de fo -
lhas 54, de no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca
de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7 i, II, III, IV, VI
e VIII do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98, (fls. 57 e 58, 107).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 68, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 104 e 105.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos

de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Nova Re sen den se de Di fu são e

Apo io– ANDA

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ro nei Vi tor da Sil va
Vice Pre si den te: José Vi tor da Sil va
Se cre tá rio: Cel son José de Oli ve i ra
2º Se cre tá ria: Ma ria Cris ti na de Sou za Oli ve i ra
Te sou re i ro: José Afon so da Sil va
2º Te sou re i ro: Már cio Ro dri gues da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Pra ça San ta Rita, 45, Ci da de de Nova Re sen de,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

– co or de na das ge o grá fi cas
21º07’30”S de la ti tu de e 46º25’15”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 68, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 104 e 105, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Nova
Re sen den se de Di fu são e Apo io – ANDA, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns-
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo         nº
53.710.001.371/98, de 20 de Ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 30 de Ja ne i ro de 2.002. – Re la tor da
Con clu são Téc ni ca, Re gi na Apa re ci da Mon te i ro,
Che fe de Ser vi ço/SSR – Re la to ra da Cnclu são Ju rí di-
ca, Lu ci a na Co e lho, Che fe de Ser vi ço/SSF.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2.002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 163, DE 2003

(Nº 2.168/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen-
vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART) 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Pa tro cí nio do Mu ri aé,
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 710, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART) a exe cu tar, por 
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa tro cí nio do
Mu ri aé, 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.

MEN SA GEM Nº 273, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas E ciên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 710, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART), na ci da de de
Pa tro cí nio do Mu ri aé – MG;

2 – Por ta ria nº 722, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ita ú na do Sul, na  ci da de de Ita ú na do Sul – PR;

3 – Por ta ria nº 729, do 26 de no vem bro de 2001
– 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, na ci da-
de de Pe re i ro – CE;

4 – Por ta ria nº 750, de 6 de de zem bro de 2001 –
Aca uã Pro du ções Cul tu ra is – APC, na ci da de de Apa -
re ci da – PB;

5 – Por ta ria nº 790, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma -
ção de Bú zi os, na ci da de de Arma ção de Bú zi os – RJ;

6 – Por ta ria nº 812, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral pela De mo cra ti za-

ção dos Me i os de Co mu ni ca ção do Con tes ta do, na ci -
da de de Tim bó Gran de – SC; e

7 – Por ta ria nº 206, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al, na ci da de de Ta-
qua ri tu ba – SP.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 4 EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte
para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
(PROART), na ci da de de Pa tro cí nio do Mu ri aé, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ju ris di ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000802/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,  teor 
do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 710,  DE 25 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000802/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pró-Arte para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
(PROART), com sede na Rua Ve re di a na Tor res Cam -
pos, nº 9 – 2º an dar – Cen to, na ci da de de Pa tro cí nio
do Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º09’02”S e lon gi tu de em
42º12’53”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 314/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.802/98 de
25-8-1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são Pró-Arte para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral (PROART), lo ca li da de de Pa tro cí nio do Mu -
ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Pró-Arte para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
(PROART), ins cri ta no CGC sob o nú me ro
02.197.638/0001-90, Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Rua Ve ri di a na Tor res Cam pos, nº 9, 2º an dar,
Cen tro, Ci da de de Pa tro cí nio do Mu ri aé, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 24-8-1998, subs cri to

por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
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– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 91 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ve ri di a na Tor res Cam -
pos, nº 9, Cen tro, Ci da de de Pa tro cí nio do Mu ri aé,
Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas
em 21º15’00”S de la ti tu de e 42º12’00” W de lon gi tu de,
conn so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 45, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te, fo ram
in di ca das no vas co or de na das ge o grá fi cas, que após
ana li sa das, fo ram ace i tas pelo Enge nhe i ro Res pon-
sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ção es ta tu tá ria, do cu men ta ção elen ca da no
su bi tem 6.7 in ci sos II, III, IV, V e VIII da Nor ma 02/98,
de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti da de, de cla-
ra ção de acor do com 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da Nor -
ma 02/98, plan ta de ar ru a men to, bem como do su bi-

tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do mes mo à 
Nor ma 02/98 ( fls. 49 a 91).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 86, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio:
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 92 e 93.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são

Pró-Arte para o De sen vol vi men to Artís ti co e  Cul tu ral
(PROART).

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: René Le i te Ma ga lhães
Vice-Pre si den te: Eu gê nio José Var di e ro
Se cre tá rio: Fer nan do Has sen Fre i re
Te sou re i ro: Edno Le i te Ma ga lhães

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ve ri di a na Tor res Cam pos, nº 09, Cen tro, Ci -
da de de Pa tro cí nio do Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º09’02”S de la ti tu de e 42º12’53”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
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mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 86 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad Com”, fls. 92 
e 93, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são Pró-Arte para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral (Pro art), no sen ti do de con -
ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra-
ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.802/98, de
25 de agos to de 1998..

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Re la tor da
Con clu são Ju rí di ca, Adri a na Cos ta – Re la tor da
Con clu são Téc ni ca Ne i de Apa re ci da da Sil va.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2003

(Nº 2.171/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Ra i 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
Arma ção de Bú zi os, 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 790, de 14 de de zem bro de 2001, 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, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Arma ção de Bú zi os, 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.

MENSAGEM Nº 273, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49 in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de

Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu-
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 710, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART), na ci da de de
Pa tro cí nio do Mu ri aé – MG;

2 – Por ta ria nº 722, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ita ú na do Sul, na ci da de de Ita ú na do Sul – PR;

3 – Por ta ria nº 729, de 26 de no vem bro de 2001
– 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, na ci da-
de de Pe re i ro – CE;

4 – Por ta ria nº 750, de 6 de de zem bro de 2001 –
Aca uã Pro du ções Cul tu ra is – APC, na ci da de de Apa -
re ci da – PB;

5 – Por ta ria nº 790, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma -
ção de Bú zi os, na ci da de de Arma ção de Bú zi os – RJ;

6 – Por ta ria nº 8l2, de 2l de de zem bro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral pela  De mo cra ti za-
ção dos Me i os de Co mu ni ca ção do Con tes ta do, na ci -
da de de Tim bó Gran de – SC; e

7 – Por ta ria nº 206, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al, na ci da de de Ta-
qua ri tu ba – SP.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 72 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são da Arma ção de Bú zi os, na ci da de de Arma ção
de Bú zi os/Esta do do Rio de Ja ne i ro, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
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per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53770.000514/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga-
is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

PORTARIA Nº 790, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.000514/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são da Arma ção de Bú zi os, com sede no
Lo te a men to Por tal da Fer ra du ra, Casa nº 44, Qu a dra
“C” – Cen tro, na ci da de de Arma ção de Bú zi os, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do mi co or de na das ge o grá-
fi cas com la ti tu de em 22º45’06”S e lon gi tu de em
41°52’38”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a co mer da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor mia data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 440/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.770.000.514/99, de
22-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu-
são da Arma ção dos Bú zi os, lo ca li da de de Arma ção
dos Bú zi os, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da
Arma ção dos Bú zi os, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.976.590/0001-98, no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
com sede na Av. NiIo Pe ça nha, 73, loja 6, Cen tro, Ci -
da de de Arma ção dos Bú zi os, RJ, di ri giu-se ao Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 22 de abril de 1999, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
17 de de zem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so lí ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre se7n tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
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ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 201, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

•in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do no Lote 7, Qd. “G” do Lo te a-
men to Área 1, Pra ia Bra va, Ci da de de Arma ção dos
Bú zi os, Esta do do Rio de Ja ne i ro, de co or de na das
ge o grá fi cas em 22º45’06”S de la ti tu de e 41º52’ 38”W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no DOU, de 17-12-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 98 a 101, de no mi na do de “Ro te-
i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Foi dado o pa re cer pelo Inde fe ri men to da

Enti da de, fls. 108, no en tan to, hou ve o re cur so às fls.
110, que foi pro vi do as fls. 114. Se gui ram-se di li gên ci-
as para al te ra ção es ta tu tá ria e apre sen ta ção do su bi-
tem 6.7, in ci so II, bem como da apre sen ta ção do su bi-
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, fls. (126,
172 e 193).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 157, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 199 e 200.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
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– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da

Arma ção dos Bú zi os

– qua dro di re ti vo
Pre si den te e Dir. Te sou re i ro: Ri car do Bran dão Mar-
ques
Vice-Pres. e Dir. Se cre tá rio: Ma ria Lú cia Alves de S.
Luiz

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Lote 7, Qd. “G” do Lo te a men to Área 1, Pra ia
Bra va, Ci da de de Arma ção dos Bú zi os, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro,

– co or de na das ge o grá fi cas

22º45’06”S de la ti tu de e 41º52’38”W de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 157, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 199 e 200, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ra di o di fu são da Arma ção dos Bú zi os, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.770.000.514/99, de 22 de abril de 1999.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2001. Éri ca Alves,
Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Re gi na Apa re ci da
Mon te i ro, Re la to ra de Con clu são Téc ni ca.

De acor do.

A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na doe-Ge ral.

De acor do.
A con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 26 de no vem bro 2001.

– Anto nio Car los Tar de li, Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 165, DE 2003

(Nº 2.172/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Pon tu 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 Ta qua ri tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

Por ta ria nº 206, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to-
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta qua ri tu ba,
Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 273, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do arr. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lan ci as. acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções. au to ri za ções para exe -
cu tar, pra zo de trés anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria., con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 710, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Arte para o De sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral (PROART). na ci da de de
Pa tro cí nio do Mu ri aé – MG;

2 – Por ta ria nº 722, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ita ú na do Sul, na ci da de de Ita ú na do Sul – PR;

3 – Por ta ria nº 729, de 26 de no vem bro de 2001
– 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, na ci da-
de de Pe re i ro – CE;

4 – Por ta ria nº 750. de 6 de de zem bro de 2001 –
Aca uã Pro du ções Cul tu ra is – APC, na ci da de de Apa -
re ci da – PB;

5 – Por ta ria nº 790, de 14 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Arma -
ção de Bú zi os, na ci da de de Arma ção de Bú zi os – RJ;

6 – Por ta ria nº 812, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral pela De mo cra ti za-
ção dos Me i os de Co mu ni ca ção do Con tes ta do, na ci -
da de de Tim bó Gran de – SC; e
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7 – Por ta ria nº 206, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al, na ci da de de Ta-
qua ri tu ba – SP.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC nº 356 EM

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al. na
ci da de de Ta qua ri tu ba, Esta do de São Pa u lo, ex plo re
o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi-
da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per mi-
tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al e cul tu ral mas, tam bem, ser vem de elo à in te gra-
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os se gui men tos,
e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001675/98; que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 206, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.6l5, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001675/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon -
tu al, com sede na Ave ni da Co ro nel João Qu in ti no nº
452, Cen tro, na ci da de de Ta qua ri tu ba, Esta do de
São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 233º31’52”S e lon gi tu de em
49º14’27”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 91/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.001.675/98 de 18
de agos to de 1.998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do

Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do : Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al, na
lo ca li da de de Ta qua ri tu ba/SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al, ins cri to no
CGC sob o nú me ro 01.566.04510001-90, no Esta do
de São Pa u lo, com sede na Av. Cef. João Qu in ti no,
452, Cen tro, Ci da de de Ta qua ri tu ba, SP, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 18 de agos to de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção III, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio,

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
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são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03-03-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 173, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Cel. João Qu in ti no,
452, Cen tro, Ci da de de Ta qua ri tu ba, Esta do de São
Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 23°31’52”S
de la ti tu de e 49°14’27”W de lon gi tu de, con so an te
os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
5-11-1998, Se ção III.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 152, de no mi na do de Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6,7 II e pos te ri or-
men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma
2/98, (fls. 112, 139, 156, 163 e 174).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 177, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 179 e 180.

15. É o re la tó rio.
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IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pon tu al

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Pas qua le José San gi a co mo
Vice-Pre si den te: Orlan do Cha mor ro Fi lho
Se cre tá rio: Lu ci a no de Andra de Zan for lin
Te sou re i ro: Ada u to Pin to da Fon se ca

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Cel. João Qu in ti no, 452, Cen tro, Ci da de de
Ta qua ri tu ba, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas
23°31’52”S de la ti tu de e 49°14’27”W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 177, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 179 e 180, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria Pon tu al, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.830.001.675/98, de 18 de agos -
to de 1998.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Re la to ra Éri ca
Alves Dias, Re la to ra da con clu são Ju rí di cas Che fe
da Di vi são/SGR – Ne i de Apa re ci da da Sil va. Re la to-
rar da con clu são Téc ni ca Che fe de Di vi são/SSR

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 28 de fe ve re i ro de 2002. – Anto nio

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

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 166, DE 2003

(Nº 2.173/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo
Pro gres so e Alvo ra da – AMB, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Águas Ver me lhas, 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 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro-
gres so e Alvo ra da – AMB, a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Águas Ver me lhas, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 274, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49 in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das
da Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu-
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 149, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Alter -
na ti va, na ci da de de Pa tro cí nio – MG;

2 – Por ta ria nº 154, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa ra i sen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra í so – MG;

3 – Por ta ria nº 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres so e 
Alvo ra da – AMB, na ci da de de Águas Ver me lhas – MG;
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4 – Por ta ria nº 160, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Mo ra da do Sol,
na ci da de de Ca pi tão Enéas – MG;

5 – Por ta ria nº 166, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa ra gua çu, na
ci da de de Pa ra gua çu – MG;

6 – Por ta ria nº 204, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral 3 de No vem bro, na
ci da de Qu a tro Pon tes – PR;

7 – Por ta ria nº 217, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti co de Re-
nas cen ça – ACCAR, na ci da de de Re nas cen ça – PR;

8 – Por ta ria nº 224, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria FM “Mo ra da do Ven to” de Jo a quim
da Tá vo ra, na ci da de de Jo a quim Tá vo ra – PR;

9 – Por ta ria nº 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM,
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Nova
Espe ran ça do Sul – RS; e

10 – Por ta ria nº 236, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção ”Ge o va na Tar gi no”, na ci da de de La goa
D’Anta – RN.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 255 EM

Bra sí lia, 16 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros
Novo Pro gres so e Alvo ra da – AMB, na ci da de de
Águas Ver me lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2.  A re fe ri da en ti da de re cor reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni-
da de, numa de mons tra ção de res pec ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in -
cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo á in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000149/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na is
e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre sen te
pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so men te
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a teor do
§ 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 159, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos  e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000149/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Mo ra do res dos
Ba ir ros Novo Pro gres so e Alvo ra da – AMB, com sede
na Rua Esta dos Uni dos, nº 45, ba ir ro Novo Pro gres so,
na ci da de de Águas Ver me lhas, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 15º43’00” S e lon gi tu de em
41º28’15” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga

RELATÓRIO Nº 329/2001DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.149/99 de
10-02-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros
Novo Pro gres so e Alvo ra da – AMB, lo ca li da de de
Águas Ver me lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is.
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I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo 
Pro gres so e Alvo ra da – AMB, ins cri ta no CNPJ sob o
nú me ro 22.692.354/0001-87, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, com sede na Rua Anfi ló fi lo José das Vir gens, nº
113, Ci da de de Águas Ver me lhas, di ri giu-se ao Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 4-2-1999, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
27-3-2000, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 2 a 68 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Anfi ló fi lo José das Vir -
gens, nº 113 , Ba ir ro Novo Pro gres so, Ci da de de
Águas Ver me lhas, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or-
de na das ge o grá fi cas em 15°43’00”S de la ti tu de e
41°28’15”W de lon gi tu de, con so an tes aos da dos
cons tan tes no avi so no DOU, de 27-3-2000, Se ção III.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 24, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ções es ta tu tá ri as, do cu men ta ção elen ca da
no su bi tem 6.7 in ci sos II e Xl da Nor ma 2/98, CNPJ da 
re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da sede da Enti -
da de, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) e
ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 28 a 68).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 62, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia

efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no li mi-
te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 69 e 70.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo

Pro gres so e Alvo ra da – AMB.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José Fran cis co Bor ges de Amo rim
Vice-Pre si den te: Ive te Ma ria do Nas ci men to
Se cre tá ria: Car lú cia Sou za Nas ci men to
2ª Se cre tá ria: Ju ra ci Alves de Sou za
Te sou re i ro: Ja nio Fer re i ra Cos ta
2º Te sou re i ro: Nel son Antu nes Ba hia

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Anfi ló fi lo José das Vir gens, Ba ir ro Novo
Pro gres so, Ci da de de Águas Ver me lhas, Esta do de
Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
15°43’00”S de la ti tu de e 41°28’15”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 62 e “Ro te i ro de

Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
69 e 70, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Mo -
ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres so e Alvo ra da –
AMB, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to-
ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53.710.000.149/99, de 10-2-1999.

Bra si lia, 28 de se tem bro de 2001. – Adri a na
Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 167, DE 2003

(Nº 2.174/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça
FM, Cul tu ral e Co mu ni ca ção 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 Nova Espe ran ça do Sul, Esta-
do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça
FM, Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Espe ran ça
do Sul, 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.

MENSAGEM Nº 274, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 149, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Alter -
na ti va, na ci da de de Pa tro cí nio – MG;

2 – Por ta ria nº 154, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pa ra i sen se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de São Se bas tião do Pa ra í so – MG;

3 – Por ta ria nº 159, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res dos Ba ir ros Novo Pro gres-
so e Alvo ra da – A.M.B., na ci da de de Águas Ver me-
lhas – MG;

4 – Por ta ria nº 160, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Mo ra da do Sol,
na ci da de de Ca pi tão Enéas – MG;

5 – Por ta ria nº 166, de 19 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Pa ra gua çu na
ci da de de Pu ra gua çu – MG;

6 – Por ta ria nº 204, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral 3 de No vem bro, na
ci da de Qu a tro Pon tes – PR;

7 – Por ta ria nº 217, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Artís ti co de Re nas-
cen ça – ACCAR na ci da de de Re nas cen ça – PR;

8 – Por ta ria nº 224, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria FM “Mo ra da do Ven to” de Jo a quim
da Tá vo ra na ci da de de Jo a quim Tá vo ra – PR;

9 – Por ta ria nº 231, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM,
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al na ci da de de Nova
Espe ran ça do Sul – RS; e

10 – Por ta ria nº 236, de 25 de fe ve re i ro de 2002
– Asso ci a ção “Ge o va na Tar gi no”, na ci da de de La goa
D’Anta – RN.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 349 EM

Bra sí lia, 22 de de zem bro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova
Espe ran ça FM, Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, na ci -
da de de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-

ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.000169/00, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Era con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 231, DE 25 DE FEVEREIRO  DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 o 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000169/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá-
ria Nova Espe ran ça FM, Cul tu ral e Co mu ni ca ção So -
ci al, com sede na Ave ni da Alme rin da de Car va lho
San tos, nº 70, 1º an dar, sala nº 1 – Cen tro, na ci da de
de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do Rio Gran de do
Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 29º24’31” S e lon gi tu de em
54º49’59” W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 

06314 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    493ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de ini ci-
ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 88/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.790.000.169/00, de
27-6-2000.

Obje to: Re que ri men to de au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova
Espe ran ça FM Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, lo ca-
li da de de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran-
ça FM Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, ins cri to no CNPJ
sob o nú me ro 03.889.289/0001-30, no Esta do do Rio
Gran de do Sul, com sede na Rua Plá ci do de Cas tro,
1196, Cen tro, Ci da de de Nova Espe ran ça do Sul, RS,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 26 de ju nho
de 2000, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

· atos cons ti tu ti vos da en ti da de do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o

Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2.198 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 148, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

· in for ma ções téc ni cas
– Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua 

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igua la 1 km, com
cen tro lo ca li za do Rua Plá ci do de Cas tro, 1196, Cen -
tro, Ci da de de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul, de co or de na das ge o grá fi cas em
29º24’31”S de la ti tu de e 54º49’59”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 9-4-2001, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 75, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca-
nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -
de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 
sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, VI e VII, e pos te ri or men te o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 2/98, (fls. 78 e 129).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 134, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú-
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 146 e 147.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça

FM Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:Ade li no Cres ta ni
Vice-Pre si den te:Luís Car los Pi res de Bas tos
Dir. Admi nis tra ti vo:José Val de ci Bas tos
Dir. Adm. Adj.:Ancel mo Ma yer de Bas tos
Dir. Fi nan ce i ro:Alta ir Antô nio Bru no
Dir. Fin. Adj.:José Fran cis co Ba chio
Dir. Com. Soc.:Le nir Ma ria Mu laz za ni Pi vo to

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Plá ci do de Cas tro, 1196, Cen tro, Ci da de
de Nova Espe ran ça do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul

– co or de na das ge o grá fi cas
29º24’31”S de la ti tu de e 54º49’59”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 134, e no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad-
Com”, fls. 146 e 147, que se re fe re à lo ca li za ção da
es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Rá dio
Co mu ni tá ria Nova Espe ran ça FM Cul tu ral e Co mu-
ni ca ção So ci al, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.790.000.169/00, de 27 de ju-
nho de 2000.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 168,  DE 2003

(nº 2.176/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Nova de
Ma cha do, para o De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu 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 Ma cha do,
Esta do de Mi nas Ge ra is.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 16, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Nova de
Ma cha do, para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 275, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce 1ên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 13, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Ação So ci al Co mu ni tá ria de Ca pim Bran co –
ASCOCAB, na ci da de de Ca pim Bran co – MG;

2 – Por ta ria nº 16, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Nova de
Ma cha do, para o de sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu-
ral, na ci da de de Ma cha do – MG;

3 – Por ta ria nº 21, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go –
FM, na ci da de de Cor dis bur go – MG;

4 – Por ta ria nº 29, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uba po ran guen se de Ra di o-
di fu são, na ci da de de Uba po ran ga – MG;

5 – Por ta ria nº 41, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins, na ci -
da de de To can tins – MG;

6 – Por ta ria nº 46, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pa ra-
ca tu – MG, na ci da de de Pa ra ca tu – MG;

7 – Por ta ria nº 50, de l7 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio do Alto São Fran -
cis co, na ci da de de Mar ti nho Cam pos – MG;

8 – Por ta ria nº 54, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Ma ria, Ra i nha da Paz, na ci da de de Res -
plen dor – MG;

9 – Por ta ria nº 59, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria Indi a no va – FM, na ci da de de Indi -
a nó po lis – MG; e

10 – Por ta ria nº 63, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Cór re go Fun do de
Cima, na ci da de de Cór re go Fun do – MG.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 248 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são Nova de Ma cha do, para o de sen vol-
vi men to Artís ti co e Cul tu ral, com sede na ci da de de
Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar ser vi ço, cuja
do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni-
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a
in cen ti var de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra
ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, essa ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só ao pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000759/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti-
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le -
ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

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

PORTARIA Nº 16, DE 11 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
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1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000759/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Nova de Ma cha do, para o de sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral, com sede na Rua Jo a quim
Pa u li no da Cos ta, nº 42, na ci da de de Ma cha do, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes, seus re gu la-
men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 21º40’47”S e lon gi tu de
em 45º54’54”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE

RADIODIFUSÃO PARA O DESEN VOLVIMENTO
ARTÍSTICO E CULTURAL DE MACHADO.

ATA PARA DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DA
NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO E

MODIFICAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO.

Aos três (3) dias do mês de maio do ano de
2000, às 20:00 ho ras, re u niu-se na sede da Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para o De sen vol vi-
men to Artís ti co e Cul tu ral de Ma cha do, os as so ci a dos
Pe dro Ni ral do Alves, Gil son de Mo ra es, Arlin do Do ni-
zet ti Pe re i ra, Del son de Ávi la Alves, Re i nal do de Ávi la
Alves, Ro que Gon çal ves Men des, Je fer son Pe dra si ni
Men des, Re i nal do Pi men tel de Car va lho, Ione Pe re i ra
Alves, Mar cos Ma ga lhães Agui ar, Se bas tião Gar cia
de Sou za, Se bas tião So a res de Car va lho e Nel son
Pe tre ca. Para a re a li za ção da Assem bléia Ge ral
Extra or di ná ria, re gu lar men te con vo ca da em data de
17 de abril de 2000 por 2/3 (dois ter ços) dos as so ci a-
dos, cujo as sun to é a de li be ra ção e ele i ção da Nova
Di re to ria para a as so ci a ção, face a au sên cia do Pre si-
den te, Da ni el Cor rea Vas con ce los e da Te sou re i ra
Ca ri na Fer re i ra So a res Vas con ce los. Cons ta ain da da 
con vo ca ção, a de li be ra ção so bre ou tros as sun tos de
in te res se ge ral da as so ci a ção. Cons ta ta da a pre sen-

ça da ma i o ria dos as so ci a dos, foi dado iní cio à
Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria o Se cre tá rio Pe dro
Ni ral do Alves face a au sên cia do Pre si den te co mu ni-
cou a to dos os pre sen tes que em dois (2) de maio de
dois mil (2000) o Di re tor Ednal do Ro dri gues de Sou za
apre sen tou sua re nún cia como Vice-Pre si den te da
Asso ci a ção, apre sen tan do car ta de re nún cia exi bi da
no ato. Após pas sou-se a de li be rar so bre a ele i ção da
Nova Di re to ria. Após su ges tões e en ten di men tos foi
apre sen ta da a se guin te cha pa: Pre si den te Pe dro Ni -
ral do Alves; Vice-Pre si den te Re i nal do de Ávi la Alves;
Se cre tá rio Ro que Gon çal ves Men des; Te sou re i ro
Ione Pe re i ra Alves. Após a apre sen ta ção da cha pa
úni ca, foi fe i ta a vo ta ção sen do a mes ma ele i ta por
acla ma ção to tal e una ni mi da de para man da to de 3
anos nos ter mos do pre vis to no Pa rá gra fo I do Arti go
XV do Esta tu to So ci al. Em se gui da o Pre si den te ele i-
to, Sr. Pe dro Ni ral do Alves, pe diu a pa la vra, agra de-
cen do pelo ex pres si vo apo io re ce bi do, pro me ten do
um gran de tra ba lho em prol da Asso ci a ção e em se -
gui da con vi dou os se guin tes se nho res para com por a
nova di re to ria da Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di-
fu são para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de
Ma cha do, que fi cou as sim cons ti tu í da:Pre si den te Pe -
dro Ni ral do Alves; Vice  Pre si den te Re i nal do de Ávi la
Alves; Se cre tá rio Ro que Gon çal ves Men des; Te sou-
re i ra Ione Pe re i ra Alves. Na se qüên cia o Pre si den te
ele i to pro pôs as se guin tes mo di fi ca ções no Esta tu to
So ci al da Asso ci a ção: Mo di fi ca ção 1 – ex clu ir o ter mo
“te le vi são” da le tra “C” do Arti go IV do Esta tu to Co lo-
ca do em dis cus são e vo ta ção a al te ra ção foi apro va-
da por una ni mi da de. Mo di fi ca ção 2 – ex clu ir da le tra
“B” do Arti go “21” do Esta tu to, a ex pres são “re ce i ta
pro ve ni en te de pres ta ção de ser vi ços in clu si ve de ter -
ce i ros”. Co lo ca do em dis cus são e vo ta ção, a al te ra-
ção foi apro va da por una ni mi da de. Mo di fi ca ção nº 3 –
in clu ir na le tra “B” do Arti go “21”, a ex pres são “pa tro cí-
nio sob a for ma de apo io cul tu ral”. Co lo ca do em dis -
cus são e vo ta ção a al te ra ção foi apro va da por una ni-
mi da de. Mo di fi ca ção “4” – ex clu ir a le tra “C” do Arti go
“21” do Esta tu to. Co lo ca do em dis cus são e vo ta ção a
al te ra ção foi apro va da por una ni mi da de. Nada mais
ha ven do a tra tar, la vrou-se a pre sen te ata que vai as -
si na da pelo Pre si den te Pe dro Ni ral do Alves, Se cre tá-
rio Ro que Gon çal ves Men des e de ma is mem bros da
di re to ria e das, digo as so ci a dos pre sen tes. – Pe dro
Ni ral do Alves – Ro que Gon çal ves Men des – Re i-
nal do de Ávi la Alves – Gil son de Mo ra es – Arlin do
Do ni zet ti Pe re i ra – Re i nal do Pi men tel de Car va lho
– Nel son Pe tre ca – Se bas tião So a res de Car va lho – 
Je fer son Pe dre si ni Men des – Ione Pe re i ra Alves –
Del son de Ávi la Alves – Mar cos Ma ga lhães Agui ar
– Se bas tião Gar cia de Sou za.
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O pre sen te ter mo é có pia e con fe re com a Ata
la vra da às fo lhas 2, 2-v e 3 do Li vro pró prio de atas
des sa Asso ci a ção.

Ma cha do, 4 de maio de 2000. – Ro que Gon çal-
ves Men des, Se cre tá rio – Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são para o De sen vol vi men to Artís ti co e
Cul tu ral de Ma cha do

(À Co mis são de Edu ca ção – deci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 169,  DE 2003

(nº 2.177/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go –
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cor dis bur go, 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 21, de 11 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go – FM 
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cor dis bur go, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 275, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to á
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,  acom pa nha das
de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu-
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me
os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 13, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Ação So ci al Co mu ni tá ria de Ca pim Bran co –
ASCOCAB, na ci da de de Ca pim Bran co – MG;

2 – Por ta ria nº 16, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio di fu são nova de
Ma cha do, para o de sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral
na ci da de de Ma cha do – MG;

3 – Por ta ria nº 21, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go –
FM, na ci da de de Cor dis bur go – MG;

4 – Por ta ria nº 29, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uba po ran guen se de Ra di o-
di fu são, na ci da de de Uba po ran ga – MG;

5 – Por ta ria nº 41, de 17 ja ne i ro de 2002 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins, na ci da de
de To can tins – MG:

6 – Por ta ria nº 46, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pa ra-
ca tu – MG, na ci da de de Pa ra ca tu – MG;

7 – Por ta ria nº 50, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio do Alto São Fran -
cis co, na ci da de de Mar ti nho Cam pos – MG;

8 – Por ta ria nº 54, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Ma ria, Ra i nha da Paz, na ci da de de Res -
plen dor – MG;

9 – Por ta ria nº 59, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria Indi a no va – FM, na ci da de de Indi -
a nó po lis – MG, e

10 – Por ta ria nº 63, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Cór re go Fun do de
Cima, na ci da de de Cór re go Fun do – MG.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 247 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Edu ca ti va Cor dis bur go – FM, com sede na ci da de de
Cor dis bur go, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja do -
cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni da-
de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia de
cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen-
ti var de sen vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral
das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per mi-
tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal.
so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te gra-
ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men tos, e 
a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei ana li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.00140298, que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
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pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 21, DE 11 DE JANEIRO DE 2003

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615. de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta co Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001402/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu -
ca ti va Cor dis bur go – FM, com sede na Rua Go ver na-
dor Va la da res, nº 16, na ci da de de Cor dis bur go, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-

são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 19°07’21”S e lon gi tu de em
44°19’19”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons ti tu i cão, de ven do a en ti da de ini ci-
ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

06320 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    499ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 06321ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL500     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2003

(Nº 2.178/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de To can tins, 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 41, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de To can-
tins, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 275, DE 2002 

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 13, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Ação So ci al Co mu ni tá ria de Ca pim Bran co –
ASCOCAB, na ci da de de Ca pim Bran co – MG;

2 – Por ta ria nº 16, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Nova de
Ma cha do, para o de sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu-
ral, na ci da de de Ma cha do – MG;

3 – Por ta ria nº 21, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cor dis bur go –
FM, na ci da de de Cor dis bur go – MG;

4 – Por ta ria nº 29, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uba po ran guen se de Ra di o-
di fu são, na ci da de de Uba po ran ga – MG;

5 – Por ta ria nº 41, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de To can tins, na ci -
da de de To can tins – MG;

6 – Por ta ria nº 46, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Cul tu ral de Pa ra-
ca tu – MG, na ci da de de Pa ra ca tu – MG;

7 – Por ta ria nº 50, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio do Alto São Fran -
cis co, na ci da de de Mar ti nho Cam pos – MG;

8 – Por ta ria nº 54, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Ma ria, Ra i nha da Paz, na ci da de de Res -
plen dor – MG;

9 – Por ta ria nº 59, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Rá dio Co mu ni tá ria Indi a no va – FM, na ci da de de Indi -
a nó po lis – MG; e

l0 – Por ta ria nº 63, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Cór re go Fun do de
Cima, na ci da de de Cór re go Fun do – MG.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 234 EM

Bra sí lia, 4 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral de To can tins, com sede na ci da de de To can-
tins, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral, mas tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.0011 144/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
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so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 41, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001144/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral de To can tins, com sede na Rua Jo a na Man so de
Lo i o la, nº 226, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de To can tins,
Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de l9 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,

seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 

sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º10’30”S e lon gi tu de em
43º01’24”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de Ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 171, DE 2003

(Nº 2.179/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di-
o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Alpi nó po-
lis, 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 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di o di-
fu são a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Alpi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 276, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 210, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Alpi nó po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 211, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Pla nal ti-
na do Pa ra ná, na ci da de de Pla nal ti na do Pa ra ná –
PR;

3 – Por ta ria nº 212, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral da Rá dio Co mu ni da de FM Novo
Tem po, na ci da de de San to Antô nio das Mis sões –
RS;

4 – Por ta ria nº 218, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Com Rá dio Lo-
cal Pra ta/FM, na ci da de de Pra ta – PB;

5 – Por ta ria nº 232, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
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, na ci da de de Mu ri tin ga do Sul – SP;

6 – Por ta ria nº 233, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ebe né zer, na ci da de de Di vi-
no das La ran je i ras – MG;

7 – Por ta ria nº 234, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
So ci e da de Ami gos de San ta Cruz da Con ce i ção, na
ci da de de San ta Cruz da Con ce i ção – SP; e

8 – Por ta ria nº 237, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res de Umbu ze i ro – AMU, na
ci da de de Umbu ze i ro – PB.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 337 EM

Bra sí lia, 22 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção a res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len-
se de Ra di o di fu são, na ci da de de Alpi nó po lis, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta-
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas tam bém, ser vem de
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001527/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o na-
is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 210, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001527/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi -
no po len se de Ra di o di fu são, com sede na Rua Qu i ri-
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no dos Reis, s/nº – Cen tro, na ci da de de Alpi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º52’39”S e lon gi tu de em
46º23’28”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 66/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.527/98, de
26-11-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção de Ser vi ço de Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len-
se de Ra di o di fu são, lo ca li da de de Alpi nó po lis, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de
Ra di o di fu são, ins cri to no CGC sob o nú me ro
01.430.256/0001-00, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua Qu i ri no dos Reis, s/nº, Ci da de de
Alpi nó po lis, MG, di ri giu-se ao Sr. Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do
de 15 de ou tu bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan-
te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –DOU, de 5 
de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do ple i to
for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na Pe ti-
ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre sen-
ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro ces so
ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la ção,
es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gu-
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 90, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
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cen tro lo ca li za do na Rua Qu i ri no dos Reis, s/nº, ci da de
de Alpi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 20°52’39”S de la ti tu de e
46°23’28”W de lon gi tu de, con so an te os da dos cons tan-
tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 5-11-98, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 31 a 34, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7 II, IV, VI e VIII,
bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor -
ma nº 2/98, (fls. 40, 56, 71 e 82).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 47, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 52, 53 e 54.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alpi no po len se de Ra-

di o di fu são

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Mar ga ri da Ma ria Ala co que
Vice-Pre si den te: Mar cé lio de Lima San tos
Se cre tá rio: Dar lan de Pa u la Vi le la
Te sou re i ro: Re na ta de Pa u la Vi le la Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Qu i ri no dos Reis, s/nº, ci da de de Alpi nó po-
lis, Esta do de Mi nas Ge ra is

– co or de na das ge o grá fi cas
20°52’39”S de la ti tu de e 46°23’28”W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 47 e no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
52, 53 e 54, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Alpi no po len se de Ra di o di fu são, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.001.527/98, 
de 26 de no vem bro de 1998.

Bra sí lia, 28 de ja ne i ro de 2002. – Éri ca Alves
Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca, Che fe de Di vi-
são/SSR. De acor do; Adri a na Re sen de Ave lar Ra -
be lo, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca, Che fe de Ser -
vi ço/SSR.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 30 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -

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

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

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 u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 162 a 171, de 2003,
li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na-
do de 45 dias, de acor do com o art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo Ple -
ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os pro je tos li dos se rão
apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu -
ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra zo
úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, b,
com bi na do com o art. 375, am bos do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que se-
rão li das pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 14, DE 2003

Alte ra a re da ção do § 1º do art. 14
da Cons ti tu i ção Fe de ral, per mi tin do que
a lei dis po nha so bre a ado ção do voto fa -
cul ta ti vo.

Às 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 da
Cons ti tu ci o nal:

O § 1º do Art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14. .................................................
..............................................................
§ 1º A lei re gu la men ta rá o voto e o

alis ta men to ele i to ral.”

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

Art 3º Re vo gam-se os in ci sos I e II do § 1º do art. 
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Vi sa mos, com esta pro po si ção, pro vo car a dis -
cus são so bre o tema do voto fa cul ta ti vo, mas por meio 
de uma fór mu la que re me te à lei a com pe tên cia para
sua ado ção, re ti ran do-a da es fe ra cons ti tu ci o nal.

Essa não será uma dis cus são nova. De há mu i to
que o tema vem me re cen do a aná li se de es tu di o sos
da ma té ria ele i to ral. Nos in cli na mos pela cor ren te que 
acre di ta na ma tu ri da de do povo bra si le i ro, que não

ne ces si ta de im po si ção le gal para o per fe i to cum pri-
men to de sua obri ga ção ele i to ral. Com a evo lu ção do
nos so sis te ma edu ca ti vo, dos me i os de co mu ni ca ção,
que hoje atin gem os mais lon gín quos rin cões da pá -
tria, com o ad ven to da Inter net, que se po pu la ri za dia
a dia fa ci li tan do a in for ma ção, hou ve um ama du re ci-
men to da so ci e da de bra si le i ra que se po li ti zou a olhos 
vis tos. A con se qüên cia foi a ma tu ri da de po lí ti ca de
nos so povo, que tem dado dis so de mons tra ções em
epi só di os como a luta pela re de mo cra ti za ção do País, 
cujo pon to mais alto foi o mo vi men to pe las di re tas já,
no epi só dio do Impe ach ment de um pre si den te da
Re pú bli ca, que se des vi ou de prin cí pi os éti cos e até
mes mo em fa tos que le va ram este Se na do a cor tar na 
pró pria car ne. Obser va-se hoje a par ti ci pa ção do
povo em tudo o que in te res sa aos des ti nos na ci o na is,
o que tor na um con tra-sen so pre ten der-se co a gi-lo ao 
cum pri men to de um de ver cí vi co. Mes mo em te mas
ele i to ra is, te mos tido a de mons tra ção de que tal co a-
ção é des ne ces sá ria. São os jo vens que se alis tam
es pon ta ne a men te e ido sos que mes mo de so bri ga dos
in sis tem no com pa re ci men to às ur nas, tudo numa de -
mons tra ção do ama du re ci men to da cons ciên cia co le-
ti va na ci o nal.

Por ou tro lado, há que con si de rar as mu dan ças
pe las qua is o mun do tem pas sa do. Impor tan tes pa í-
ses que ado tam a de mo cra cia re pre sen ta ti va não
ado tam o mo de lo vi gen te no Bra sil. Ao con trá rio pre -
va le ce a li vre ma ni fes ta ção da von ta de po pu lar. Bas ta
ci tar um exem plo, o dos Esta dos Uni dos que não re -
cor re ao re cur so do voto obri ga tó rio. Ali o ci da dão é li -
vre para op tar en tre com pa re cer ou não às ur nas e
nem por isso as cam pa nhas ele i to ra is de i xam de ser
ar du a men te dis pu ta das.

Como re gra ge ral, o voto fa cul ta ti vo é o mo de lo
ado ta do nas prin ci pa is de mo cra ci as do mun do con-
tem po râ neo. Par te-se do prin cí pio de que o voto é
uma fa cul da de da pes soa. Ele im pli ca no re co nhe ci-
men to da au to de ter mi na ção do ci da dão e é en ten di do
como fru to de sua li ber da de de es co lha. Em re su mo,
es pe lha a von ta de li vre do ci da dão. Não pode, pois,
está jun gi do a uma nor ma le gal im po si ti va, que, em
úl ti ma es sên cia, é uma ne ga ção do pró prio sig ni fi ca-
do do vo cá bu lo, pois, na ex pres são voto, está em bu ti-
da a idéia de li ber da de. O ato vo li ti vo não pode ser,
por tan to, obri ga tó rio, já que a von ta de é uma ques tão
de cons ciên cia.

Por tan to, o voto numa de mo cra cia é uma ma ni-
fes ta ção de von ta de e o exer ce quem está cons ci en te
e tem dis cer ni men to para tal. O ele i tor ao com pa re cer
às ur nas, está no ple no exer cí cio de sua li ber da de.
Não há como de i xar de re co nhe cer que num re gi me
de de mo cra cia ple na o su frá gio uni ver sal, di re to e se -
cre to, a op ção ele i to ral é um di re i to de fe ri do ao ci da-
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dão, mas este di re i to tem ca rá ter sub je ti vo, o que quer 
di zer que pode ser usu fru í do ou não, a de pen der da
vonta de so be ra na de quem o de tém. O ti tu lar de um di -
re i to sub je ti vo pode fa zer ou não fa zer uso dele e é isso 
o que ca rac te ri za a li vre ma ni fes ta ção da von ta de.

Den tro des ta pers pec ti va é pos sí vel con clu ir-se
que o im por tan te numa dis pu ta ele i to ral é a mo bi li za-
ção po pu lar. Esta é que ex pri me a subs tân cia da atu a-
ção po lí ti ca do ele i to ra do. Não há dú vi da de que quem 
vota ape nas por que as sim o de ter mi na a lei e não
quer so frer as san ções ine ren tes à de so be diên cia,
não está con tri bu in do, de modo po si ti vo, para o aper -
fe i ço a men to do sis te ma de mo crá ti co. Pode até com -
pa re cer às ur nas, mas vota com de sin te res se, anu-
lan do, na ma i o ria das ve zes, o voto, até mes mo como
for ma de pro tes to por ter sido co a gi do a com pa re cer a 
um ple i to do qual está to tal men te de sin te res sa do. E
nis so se di fe ren cia do ele i tor li vre e cons ci en te que
com pa re ce por que quer dar a sua par ce la de con tri-
bu i ção para o aper fe i ço a men to do pro ces so po lí ti co
do País.

O voto obri ga tó rio tem sido a mar ca re gis tra da
dos es ta dos to ta li tá ri os, onde o go ver nan te ne ces si ta
des te sub ter fú gio para com pe lir o com pa re ci men to
aos ple i tos e dar uma apa rên cia de le ga li da de a um
re gi me de for ça. Vê-se, pois que obri gar a vo tar é uma 
for ma de to ta li ta ris mo. Nada tem de cons ciên cia po lí-
ti ca de um povo. Já o voto fa cul ta ti vo co lo ca o ci da dão
no ter re no da ple na e li vre es co la, fa zen do com que o
su frá gio seja o co ro a men to dos ide a is de mo crá ti cos
e, por ser vo lun tá rio, aca ba por con so li dar o aper fe i-
ço a men to das ins ti tu i ções. Sen do a so ci e da de par ti ci-
pa ti va – como no caso bra si le i ro – não há por que im -
por uma obri ga ção que é ao mes mo tem po uma fa cul-
da de. Há que se re co nhe cer como ga ran tia in di vi du al
o ato de ma ni fes tar-se ou não por meio do su frá gio
uni ver sal e di re to.

Assim sen do, pro po mos aqui que se re me ta à lei 
a re gu la men ta ção so bre o voto e quan to ao alis ta-
men to ele i to ral, re ti ran do a ma té ria da es fe ra cons ti tu-
ci o nal e igua lan do a for ma de re gu la ção ao sis te ma
de ou tras de mo cra ci as do mun do a exem plo dos
Esta dos Uni dos, da Su í ça, das Co mu ni da des Bri tâ ni-
cas, da Ale ma nha e da Espa nha, en tre ou tras.

Des cons ti tu ci o na li zan do-se a ma té ria, ao Con -
gres so Na ci o nal ca be rá, em ou tra eta pa, de fi nir a
ques tão, man ten do ou não a obri ga to ri e da de do su -
frá gio no Bra sil, po den do, ain da, im plan tar a nova sis -
te má ti ca de for ma gra da ti va, de modo a afe rir o grau
de ma tu ri da de do povo bra si le i ro. Enfim, o que se pre -
ten de aqui é re ti rar a ma té ria da es fe ra cons ti tu ci o nal
fle xi bi li zan do o de ba te em tor no da mag na ques tão.

Sala das Ses sões, 7 de abril de 2003. – 

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 14,* A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo

su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b) os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i-

to anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 15, DE 2003

Acres cen ta § 7º ao art. 220 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, a fim de per mi tir que a
lei pos sa im por res tri ções à di vul ga ção
de pes qui sas ele i to ra is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da cons ti-
tu i ção Fe de ral pro mul gam a se guin te emen da à
Cons ti tu i ção:

Art. 1º O art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral fica
acres ci do do se guin te § 7º:

“Art. 220. ............................................
............................................................
§ 7º A di vul ga ção de pes qui sa ele i to ral

nos me i os de co mu ni ca ção es ta rá su je i ta às 
res tri ções es ta be le ci das no in ci so II do § 3º,
além de li mi ta ções de pra zos, a se rem fi xa-
dos em lei, de modo não in flu ir na de ci são
do ele i tor.”

Art. 2º Esta emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Não res ta dú vi da de que a di vul ga ção de pes -
qui sas ele i to ra is cons ti tui-se num tema po lê mi co. Em
um pon to, con tu do, pa re ce ha ver con sen so. As pes -
qui sas in ter fe rem, de al gu ma ma ne i ra, na for ma ção
da opi nião do ele i to ra do, che gan do mes mo, em con si-
de rá vel per cen tu al dos ca sos, a de ter mi nar a de ci são
de ele i to res, prin ci pal men te da que les que vo tam em
ra zão de sim pa tia pela pes soa do can di da to e não por 
acre di tar em seu pro gra ma ou con cor dar com sua po -
si ção ide o ló gi ca. Impõe-se, pois, a ne ces si da de de
re gu la men tar essa di vul ga ção.

For ço so é re co nhe cer que a idéia de es ta be le cer
res tri ções à di vul ga ção das pes qui sas ele i to ra is pela
im pren sa, par ti cu lar men te pala te le vi são, es bar ra numa 
li mi ta ção cons ti tu ci o nal. Com efe i to, a in ter pre ta ção
mais usu al do ar ti go 220 da Car ta Mag na, es po sa da
pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con sa gra ple na li ber da-
de aos me i os de co mu ni ca ção, para a di vul ga ção dos
re sul ta dos de pes qui sas ele i to ra is, in clu si ve no dia da
vo ta ção. Mas im põe-se con si de rar, na aná li se da ques -
tão, di re i tos in di vi du a is que tam bém são con sa gra dos
na car ta cons ti tu ci o nal. Con tra põem-se, nes te caso,
dois prin cí pi os da mais alta re le vân cia. De um lado, o di -
re i to à in for ma ção, pre vis to pelo in ci so XIV, do ar ti go 5º
da CF e, do ou tro, a li ber da de de cons ciên cia e de cren -
ça, as se gu ra da pelo in ci so VI do mes mo dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal.

Não há como ne gar que a prá ti ca cor ri que i ra dos
me i os de co mu ni ca ção de di vul gar re sul ta dos de pes qui-
sas ele i to ra is como se re tra tas sem fi el men te o pen sa-
men to de um con jun to re pre sen ta ti vo do ele i to ra do, in ter-
fe re di re ta men te na for ma ção da von ta de do ele i tor. Em
face do que se im põe uma li mi ta ção, pois, fere, in du bi ta-
vel men te, a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça. Por-
tan to, tra ta-se aqui de ga ran tir a von ta de do ele i tor, li vran-
do-a da in flu en cia da di vul ga ção do re sul ta do das pes-
qui sas. E não se diga que se está ino van do. Essa ga ran-
tia já exis te na le gis la ção em vi gor, quan do se pro í be a
pro pa gan da nos úl ti mos dois dias que an te ce dem ao ple -
i to. Qual é o es pí ri to do le gis la dor? O de evi tar que o ele i-
tor seja in flu en ci a do por me ca nis mos, nas úl ti mas ho ras.

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aqui se
apre sen ta tem, pois, por es co po, evi tar que a di vul ga-
ção das pes qui sas pos sa in flu en ci ar, da ma ne i ra como
hoje ocor re, a de ci são do ele i to ra do, prin ci pal men te na
fase fi nal da cam pa nha, me di an te o acrés ci mo de um
novo pa rá gra fo ao ar ti go 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
es ta be le cen do que a di vul ga ção de pes qui sa ele i to ral
atra vés dos me i os de co mu ni ca ção, es ta rá su je i ta às
res tri ções es ta be le ci das no in ci so II do § 3º, além de li -
mi ta ções de pra zo, que se rão fi xa dos em lei, de modo a
não in flu ir na de ci são do ele i tor. A su ges tão que aqui se
faz está ba se a da nos mes mos prin cí pi os éti cos e so ci a-
is que a Cons ti tu i ção Fe de ral con sa gra no ar ti go 221, IV,
que é o res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes soa
hu ma na, bem como de sua fa mí lia.

Com a apro va ção da ma té ria se es ta rá con tri bu-
in do para o aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções de mo-
crá ti cas do Bra sil.

Sala das Ses sões, 7 de abril de 2003. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 220. A ma ni fes ta ção do pen sa men to, a cri a-
ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual quer for ma,
pro ces so ou ve í cu lo, não so fre rão qual quer res tri ção,
ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo que pos sa
cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de in for ma ção
jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu ni ca ção so ci al,
ob ser va do o dis pos to no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É ve da da toda e qual quer cen su ra de na tu-
re za po lí ti ca, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.

§ 3º Com pe te à lei fe de ral:
I – re gu lar as di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos,

ca ben do ao po der pú bli co in for mar so bre a na tu re za
de les, as fa i xas etá ri as a que não se re co men dem, lo -
ca is e ho rá ri os em que sua apre sen ta ção se mos tre
ina de qua da;

II – es ta be le cer os me i os le ga is que ga ran tam à
pes soa e à fa mí lia a pos si bi li da de de se de fen de rem
de pro gra mas ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são
que con tra ri em o dis pos to no art. 221, bem como da
pro pa gan da de pro du tos, prá ti cas e ser vi ços que pos -
sam ser no ci vos à sa ú de e ao meio am bi en te.

§ 4º A pro pa gan da co mer ci al de ta ba co, be bi das
al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e te ra pi as es ta rá
su je i ta a res tri ções le ga is, nos ter mos do in ci so II pa rá-
gra fo an te ri or, e con te rá, sem pre que ne ces sá rio, ad ver-
tên cia so bre os ma le fí ci os de cor ren tes de seu uso.

§ 5º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al não po -
dem, di re ta ou in di re ta men te, ser ob je to de mo no pó lio
ou oli go pó lio.

§ 6º A pu bli ca ção de ve í cu lo im pres so de co mu-
ni ca ção in de pen de de li cen ça de au to ri da de.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – As pro pos-
tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser li -
das es tão su je i tas às dis po si ções es pe cí fi cas cons-
tan tes do art. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2003

Alte ra os arts. 40 e 42 da Lei 10.257,
de 10 de ju lho de 2001 – Esta tu to da Ci -
da de, que dis põem so bre o pla no di re tor
e seu sis te ma de acom pa nha men to e
con tro le.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 4º do art. 40 da Lei 10.257, de 10 de ju -

lho de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 40. ..........................................................
§ 4º O pro ces so de ela bo ra ção do pla no di re tor

e a fis ca li za ção de sua im ple men ta ção pe los Po de res
Le gis la ti vo e Exe cu ti vo mu ni ci pa is obe de ce rão a sis -
te ma de acom pa nha men to e con tro le que ga ran ta:

I – a ela bo ra ção de es tu dos so ci a is, eco nô mi-
cos, ur ba nís ti cos e am bi en ta is que per mi tam di men-
si o nar a de man da exis ten te para cada seg men to do
mer ca do imo bi liá rio e de fi nir a me lhor ma ne i ra de dis -
tri buí-la no ter ri tó rio.

II – a pu bli ci da de quan to aos do cu men tos e in -
for ma ções pro du zi dos;

III – o aces so de qual quer in te res sa do aos do cu-
men tos; e in for ma ções pro du zi das;

IV – a pro mo ção de au diên ci as pú bli cas e de ba-
tes com a par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so ci a-
ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co mu-
ni da de;

......... .....................................................(NR)”

Art. 2º O art. 42 da Lei nº 10.257, de 10 de Ju lho
de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 42. O pla no di re tor de ve rá con ter no mí ni mo:
I – de li mi ta ção das zo nas ur ba nas e de ex pan-

são ur ba na;
II – es ta be le ci men to, para cada zona, dos usos

per mi ti dos e de ín di ces ur ba nís ti cos re la ti vos a áre as
mí ni mas e má xi mas de lo tes e a co e fi ci en tes bá si cos,
má xi mos e mí ni mos de apro ve i ta men to. con si de ran-
do a exis tên cia de in fra-es tru tu ra e de de man da para
uti li za ção;

III – dis po si ções re que ri das pe los arts. 5º, 25,
28, 29, 32 e 35 des ta lei;

IV – tra ça do do sis te ma viá rio prin ci pal da ci da-
de, exis ten te e pro je ta do;

V – dis tri bu i ção no ter ri tó rio de equi pa men tos ur -
ba nos e co mu ni tá ri os, exis ten tes e pro gra ma dos, con si-
de ran do as ca rên ci as de cada re gião e a dis po ni bi li da de
de re cur sos para sua cons tru ção e ma nu ten ção. (NR)”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo aper fe i-
ço ar o Esta tu to da Ci da de, ins ti tu í do pela Lei nº
10.257, de 2001, para pre ci sar me lhor o con te ú do do
pla no di re tor e seu pro ces so de ela bo ra ção.

A exi gên cia de pla no di re tor para as ci da des
com mais de 20.000 ha bi tan tes foi in tro du zi da no di re-
i to bra si le i ro pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 (art.
182, § 1º). Não foi, en tre tan to, ex pli ci ta do o con ce i to
de pla no di re tor, ten do sur gi do di ver sas in ter pre ta-
ções dis tin tas so bre qual se ria seu con te ú do.

O Esta tu to da Ci da de, em seu art. 42, veio re gu la-
men tar a ma té ria mas o fez de ma ne i ra im per fe i ta.
Embo ra te nha de fi ni do cla ra men te seu ca rá ter ur ba nís-
ti co, de i xou mar gem a dú vi das quan to à na tu re za
auto-apli cá vel ou não de suas nor mas. Vin cu lou a apli -
ca ção dos no vos ins tru men tos ao pla no di re tor, mas
não es cla re ceu qual deva ser sua re la ção com os ins tru-
men tos tra di ci o na is de re gu la ção do uso do solo.

Tal ques tão ga nha re le vo na me di da em que a
ela bo ra ção do pla no di re tor su je i ta-se a re gras es pe-
ci a is, des ti na das a as se gu rar a par ti ci pa ção da po pu-
la ção. Nes te sen ti do, o Esta tu to da Ci da de es ta be le-
ceu a pu bli ci da de dos do cu men tos e das in for ma ções
pro du zi das, as sim como a par ti ci pa ção da po pu la ção
e de as so ci a ções re pre sen ta ti vas, me di an te de ba tes
e au diên ci as pú bli cas.

Essa si tu a ção tem ge ra do gra ves in con ve ni en tes,
uma vez que al guns mu ni cí pi os têm re gu la do o uso do
solo em leis es par sas, des vin cu la das do pi a no di re tor.
Com isso, o ur ba nis mo de i xa de obe de cer a um pla ne ja-
men to pré vio e fica vul ne rá vel a pres sões par ti cu la ris tas.

A le gis la ção ur ba nís ti ca as sim ela bo ra da trans -
for ma-se em uma col cha de re ta lhos, que pro duz gra -
ves dis tor ções no mer ca do imo bi liá rio. Em al guns
seg men tos há uma pro du ção ex ces si va de uni da des,
que fi cam, em gran de me di da, oci o sas. E o caso da
pro li fe ra ção in dis cri mi na da de apar ta men tos de luxo
e apart-ho téis. Já em ou tros seg men tos do mer ca do,
há uma res tri ção in jus ti fi ca da à pro du ção de uni da-
des. Pode-se ci tar o exem plo da ha bi ta ção de ba i xa
ren da, que se vê in vi a bi li za da pela ado ção de pa-
drões eli tis tas de ur ba ni za ção e uso do solo.

A pre sen te pro po si ção visa a as se gu rar que a
le gis la ção ur ba nís ti ca seja ela bo ra da com base na
de man da efe ti va men te exis ten te para cada seg men to
do mer ca do imo bi liá rio. Nes se sen ti do, ex pli ci ta me -
lhor o con te ú do do pla no di re tor e de seu sis te ma de
acom pa nha men to e con tro le.

Pe las ra zões ex pos tas, con ta mos com a co la bo-
ra ção dos ilus tres par la men ta res para a apro va ção do 
pro je to ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 7 de abril de 2003. – Se na dor
Ael ton Fre i tas.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Urba na

Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no,
exe cu ta da pelo po der pú bli co mu ni ci pal, con for me di -
re tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci da-
de e ga ran tir o bem-es tar de seus ha bi tan tes.

§ 1º O pla no di re tor, apro va do pela Câ ma ra Mu -
ni ci pal, obri ga tó rio para ci da des com mais de vin te mil 
ha bi tan tes, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to e de ex pan são ur ba na.
....................................................................................

LEI Nº 10.257,  DE 10 DE JULHO DE 2001
 ESTATUTO DA CIDADE

Art. 40. O pla no di re tor, apro va do por lei mu ni ci-
pal, é O ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de sen vol vi-
men to e ex pan são ur ba na.

§ 1º O pla no di re tor é par te in te gran te do pro ces so
de pla ne ja men to mu ni ci pal, de ven do o pla no plu ri a nu al,
as di re tri zes or ça men tá ri as e o or ça men to anu al in cor po-
rar as di re tri zes e as pri o ri da des nele con ti das.

§ 2º O pla no di re tor de ve rá en glo bar o ter ri tó rio
do mu ni cí pio como um todo.

§ 3º A lei que ins ti tu ir o pla no di re tor de ve rá ser
re vis ta, pelo me nos, a cada dez anos.

§ 4º No pro ces so de ela bo ra ção do pla no di re tor
e na fis ca li za ção de sua im ple men ta ção, os Po de res
Le gis la ti vo e Exe cu ti vo mu ni ci pa is ga ran ti rão:

I – a pro mo ção de au diên ci as pú bli cas e de ba tes
com a par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so ci a ções re-
pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co mu ni da de;

II – a pu bli ci da de quan to aos do cu men tos e in -
for ma ções pro du zi dos;

III – o aces so de qual quer in te res sa do aos do cu-
men tos e in for ma ções pro du zi dos.
....................................................................................

Art. 42. O pla no di re tor de ve rá con ter no mí ni mo:
I – a de li mi ta ção das áre as ur ba nas onde po de-

rá ser apli ca do o par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za-
ção com pul só ri os, con si de ran do a exis tên cia de in-
fra-es tru tu ra e de de man da para uti li za ção, na for ma
do art. 5º des ta lei;

II – dis po si ções re que ri das pe los arts. 25, 28,
29, 32 e 35 des ta lei;

III – sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.
....................................................................................
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Seção II
Do par ce la men to,

edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ri os

Art. 5º Lei Mu ni ci pal es pe cí fi ca para área in clu í-
da no pla no di re tor po de rá de ter mi nar o par ce la men-
to, a edi fi ca ção ou a uti li za ção com pul só ri os do solo
ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do,
de ven do fi xar as con di ções e os pra zos para im ple-
men ta ção da re fe ri da obri ga ção.

§ 1º Con si de ra-se su bu ti li za do o imó vel:
I – cujo apro ve i ta men to seja in fe ri or ao mí ni mo de fi-

ni do no pla no di re tor ou em le gis la ção dele de cor ren te;
II – (VETADO)
§ 2º O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pelo Po der

Exe cu ti vo mu ni ci pal para o cum pri men to da obri ga-
ção, de ven do a no ti fi ca ção ser aver ba da no car tó rio
de re gis tro de imó ve is.

§ 3º A no ti fi ca ção far-se-á:
I – por fun ci o ná rio do ór gão com pe ten te do Po -

der Pú bli co mu ni ci pal, ao pro pri e tá rio do imó vel ou,
no caso de este ser pes soa ju rí di ca, a quem te nha po -
de res de ge rên cia ge ral ou ad mi nis tra ção;

II – por edi tal quan do frus tra da, por três ve zes, a
ten ta ti va de no ti fi ca ção na for ma pre vis ta pelo in ci so I.

§ 4º Os pra zos a que se re fe re o ca put não po -
de rão ser in fe ri o res a:

I – um ano, a par tir da no ti fi ca ção, para que seja
pro to co la do o pro je to no ór gão mu ni ci pal com pe ten te;

II – dois anos, a par tir da apro va ção do pro je to,
para ini ci ar as obras do em pre en di men to.

§ 5º Em em pre en di men tos de gran de por te, em
ca rá ter ex cep ci o nal, a lei mu ni ci pal es pe cí fi ca a que
se re fe re o ca put po de rá pre ver a con clu são em eta -
pas, as se gu ran do-se que o pro je to apro va do com pre-
en da o em pre en di men to como um todo.
....................................................................................

Seção VIII
Do di re i to de pre emp ção

Art. 25. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
imó vel ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre par-
ti cu la res.

§ 1º Lei Mu ni ci pal, ba se a da no pla no di re tor, de -
li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i to de pre emp-
ção e fi xa rá pra zo de vi gên cia, não su pe ri or a cin co
anos, re no vá vel a par tir de um ano após o de cur so do
pra zo ini ci al de vi gên cia.

§ 2º O di re i to de pre emp ção fica as se gu ra do du -
ran te o pra zo de vi gên cia fi xa do na for ma do § 1º, in -
de pen den te men te do nú me ro de ali e na ções re fe ren-
tes ao mes mo imó vel.
....................................................................................

Seção IX
Da ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir

Art. 28. O pla no di re tor po de rá fi xar áre as nas qua -
is o di re i to de cons tru ir po de rá ser exer ci do aci ma do co -
e fi ci en te de apro ve i ta men to bá si co ado ta do, me di an te
con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá rio.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, co e fi ci en te de
apro ve i ta men to é a re la ção en tre a área edi fi cá vel e a
área do ter re no.

§ 2º O pla no di re tor po de rá fi xar co e fi ci en te de
apro ve i ta men to bá si co úni co para toda a zona ur ba na
ou di fe ren ci a do para áre as es pe cí fi cas den tro da
zona ur ba na.

§ 3º pla no di re tor de fi ni rá os li mi tes má xi mos a
se rem atin gi dos pe los co e fi ci en tes de apro ve i ta men-
to, con si de ran do a pro por ci o na li da de en tre a in fra-es-
tru tu ra exis ten te e o au men to de den si da de es pe ra do
em cada área.

Art. 29. O pla no di re tor po de rá fi xar áre as nas qua -
is po de rá ser per mi ti da al te ra ção de uso do solo, me di-
an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá rio.
....................................................................................

Seçao X
Das ope ra ções ur ba nas con sor ci a das

Art. 32. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca, ba se a da no
pla no di re tor, po de rá de li mi tar área para apli ca ção de
ope ra ções con sor ci a das.

§ 1º Con si de ra-Se ope ra ção ur ba na con sor ci a-
da o con jun to de in ter ven ções e me di das co or de na-
das pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, com a par ti ci pa ção
dos pro pri e tá ri os, mo ra do res, usuá ri os per ma nen tes
e in ves ti do res pri va dos, com o ob je ti vo de al can çar
em uma área trans for ma ções ur ba nís ti cas es tru tu ra-
is, me lho ri as so ci a is e a va lo ri za ção am bi en tal.

§ 2º Po de rão ser pre vis tas nas ope ra ções ur ba-
nas con sor ci a das, en tre ou tras me di das:

I – a mo di fi ca ção de ín di ces e ca rac te rís ti cas de
par ce la men to, uso e ocu pa ção do solo e sub so lo,
bem como al te ra ções das nor mas edi lí ci as, con si de-
ra do o im pac to am bi en tal de las de cor ren te;

II – a re gu la ri za ção de cons tru ções, re for mas ou 
am pli a ções exe cu ta das em de sa cor do com a le gis la-
ção vi gen te.
....................................................................................

Seção XI
Da trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir

Art. 35. Lei mu ni ci pal, ba se a da no pla no di re tor,
po de rá au to ri zar o pro pri e tá rio de imó vel ur ba no, pri -
va do ou pú bli co, a exer cer em ou tro lo cal, ou ali e nar,
me di an te es cri tu ra pú bli ca, o di re i to de cons tru ir pre -
vis to no pla no di re tor ou em le gis la ção ur ba nís ti ca
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dele de cor ren te, quan do o re fe ri do imó vel for con si de-
ra do ne ces sá rio para fins de:

I – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co-
mu ni tá ri os;

II – pre ser va ção, quan do o imó vel for con si de ra-
do de in te res se his tó ri co, am bi en tal, pa i sa gís ti co, so -
ci al ou cul tu ral;

III – ser vir a pro gra mas de re gu la ri za ção fun diá-
ria, ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por po pu la ção de 
ba i xa ren da e ha bi ta ção de in te res se so ci al.

§ 1º A mes ma fa cul da de po de rá ser con ce di da
ao pro pri e tá rio que doar ao Po der Pú bli co seu imó vel,
ou par te dele, para os fins pre vis tos nos in ci sos I a III
do ca put.

§ 2º A Lei Mu ni ci pal re fe ri da no ca put es ta be le-
ce rá as con di ções re la ti vas à apli ca ção da trans fe rên-
cia do di re i to de cons tru ir.
............................. .......................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Avi so nº
374-SGS-TCU/2003, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 270, 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 ins pe ção nas obras
de am pli a ção dos mo lhes do Por to de Rio Gran de/RS
e Dra ga gem de Apro fun da men to do Ca nal de Aces so
(TC nº 016.151/2002-2).

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do De cre to Le gis la ti-
vo do Con gres so Na ci o nal nº 45, de 2002, vai à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Esgo tou-se
na úl ti ma sex ta-fe i ra, dia 4, o pra zo pre vis to no § 3º do
art. 91 do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in -
ter pos to re cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple -
ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 182, de 2001,
de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que dis põe so bre
a con ces são de des con to para pro fes so res na com -
pra de li vro di dá ti co;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 232, de 2002,
de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o
art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, que res ta be le ce os
prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti-
tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as, para es ten der à
re a li za ção de mos tras e fes ti va is au di o vi su a is a fru i-
ção do in cen ti vo fis cal; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 17, de 2003, de
au to ria do Se na dor Ma gui to Vi le la, que ins cre ve o

nome de Jo a quim Mar ques Lis boa, o Mar quês de Ta-
man da ré, no Li vro dos He róis da Pá tria.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e de Edu ca ção,
os Pro je tos de Lei nºs 232, de 2002, e 17, de 2003,
apro va dos, vão à Câ ma ra dos De pu ta dos, e o de nº
182, de 2001, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 193, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmº Sr. Mi -
nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, so-
bre o Ban co da Ter ra.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
Re que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for-
ma ções Ao Exmº Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to
Agrá rio, so bre:

1 – Ra zões téc ni cas e po lí ti cas que le va ram à
ex tin ção do Ban co da Ter ra;

2 – Escla re cer se ha ve rá al te ra ções na Me di da
Pro vi só ria que im pe de vis to ria em ter ras in va di das;

3 – Qu an to dis pôs o Mi nis té rio, efe ti va men te,
em re cur sos or ça men tá ri os, no exer cí cio de 2002?

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das têm o ob je ti vo de 
ob ter es cla re ci men tos so bre as pec tos re la ci o na dos à
exe cu ção da re for ma agrá ria no País. Os da dos re-
que ri dos são to dos re le van tes para a fun ção fis ca li za-
do ra do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 7 de abril de 2003. – Arthur
Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmº Sr. Mi -
nis tro da Sa ú de, so bre as pro vi dên ci as
ado ta das para en fren tar o pro ble ma da
obe si da de no País.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
Re que i ro que, ou vi da a Mesa, e, por in ter mé dio do
Exmº Sr. Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, se jam so li ci ta das, ao Exmº Sr. Mi nis tro da Sa-
ú de in for ma ções so bre as pro vi dên ci as e ações do
Go ver no Fe de ral des ti na das a en fren tar o pro ble ma
da obe si da de no País, ques tão que, se gun do re cen te
le van ta men to, de ter mi na anu al men te o gas to de R$1
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bi lhão e 100 mi lhões com in ter na ções hos pi ta la res.
Des se va lor, R$600 mi lhões fo ram des pen di dos pelo
Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, o equi va len te a 12%
do to tal gas to pelo Go ver no da União com a to ta li da-
de das en fer mi da des que exi gem tra ta men to e in ter-
na ção.

O le van ta men to si tua o Bra sil em sé ti mo lu gar
en tre a na ções com ma i or nú me ro de obe sos, acu-
san do a exis tên cia de qua se 18 mi lhões de pes so as
com peso ex ces si vo, por tan to qua se 10% da po pu la-
ção bra si le i ra.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções que es ta mos re que ren do são
im pres cin dí ve is para que o Po der Le gis la ti vo pos sa
ava li ar, com se gu ran ça, o pa no ra ma em que se in se re
o pro ble ma da obe si da de en tre os bra si le i ros. Com
da dos con fiá ve is, será pos sí vel, além da aná li se des -
sa ques tão, já pre o cu pan te, tam bém a even tu al for -
mu la ção de pro po si ções para im pe dir o avan ço do
pro ble ma.

Sela das Ses sões, 8 de abril de 2003. – Arthur
Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 195, DE  2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro da Sa ú de, so bre as pro vi dên ci as
ado ta das ante a ame a ça da in ci dên cia da
Pne u mo nia Asiá ti ca.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, e, por in ter mé dio do
Exmo. Sr. Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, se jam so li ci ta das, ao Exmo. Sr. Mi nis tro da
Sa ú de, as se guin tes in for ma ções:

1.di an te da pos si bi li da de de a pne u-
mo nia asiá ti ca, de no mi na da Sín dro me Res -
pi ra tó ria Agu da Se ve ra, ou SARS, vir a se
ma ni fes tar tam bém no Bra sil, qua is as pro vi-
dên ci as já ado ta das pelo Go ver no, em par ti-
cu lar pe lo Mi nis té rio da Sa ú de, vi san do a
evi tar a sua pro li fe ra ção no País;

2.es cla re cer o mon tan te de re cur sos já 
apli ca dos com vis tas a im pe dir que a SARS
fi que sob con tro le, bem como para a apli ca-
ção de me di das sa ni tá ri as nos por tos e ae -
ro por tos.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das jus ti fi cam-se di -
an te do te mor de que a Pne u mo nia Asiá ti ca che gue

ao Bra sil e aqui pro li fe re, como vem ocor ren do em ou -
tros pa í ses, in clu si ve re gis tran do al guns ca sos na
Amé ri ca do Nor te. O to tal de pes so as atin gi das pela
SARS, até a se ma na pas sa da, em 16 pa í ses, che ga a 
2 mil e 400, com qua se 100 mor tes. Em ape nas duas
se ma nas, o nú me ro de ca sos já cons ta ta dos quin tu-
pli cou, pelo que, no cum pri men to de sua com pe tên cia
fis ca li za do ra, o Se na do Fe de ral tem gran de in te res se
em acom pa nhar a ado ção de me di das efe ti vas, pe los
ór gãos da área de Sa ú de Pú bli ca.

Sala das ses sões, 8 de abril de 2003. –Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª. 1ª Se cre tá ria
em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

São li dos os se guin tes:

OF.PSDB/Nº 502/2003

Bra sí lia, 4 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Rose de

Fre i tas e Pa u lo Ko ba yas hi, como mem bros ti tu la res, e
os De pu ta dos Ma no el Sal vi a no e Nár cio Ro dri gues,
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 116,
de 2003, que “Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de
1º de abril de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs -
ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

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

Ofí cio nº 227-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce-

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 86, de 19 de
de zem bro de 2002, que “Alte ra dis po si ti vo da Lei nº
8.745, de 9 de de zem bro de 1993, e da Lei nº 10.470,
de 25 de ju nho de 2002, cria car gos efe ti vos, car gos
co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efetivo:

De pu ta do Cláu dio Ca ja do
De pu ta do Men don ça Pra do
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Suplente:

De pu tado Mar ce lo Gu i ma rães Fi lho
De pu ta do Re gi nal do Ger ma no

Aten ci o sa men te, De pu ta do José Car los Ale-
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 229-L-PFL/2003

Bra sí lia, 30 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Fer -

nan do de Fa bi nho e Co ri o la no Sa les para in te gra rem,
como ti tu la res, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 94, de 27 de de zem-
bro de 2002, que “Re a bre o pra zo para que os mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun to à União
pos sam con tra tar em prés ti mos ou fi nan ci a men tos, e
dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men-
te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, De pu ta do José Car los Ale-
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 230-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Nice

Lo bão e Mar con des Ga de lha para in te gra rem, como
ti tu la res, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 95, de 27 de de zem bro de
2002, que “Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.704, 
de 26 de ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o se gu ro
de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as”, em 
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 231-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Ma-

cha do e Pe dro Iru jo para in te gra rem, como ti tu la res, a
Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da
Pro vi só ria nº 97, de 30 de de zem bro de 2002, que
“Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de
24 de agos to de 2001, que es ta be le ce me ca nis mos
ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do se -
tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria,
dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Ca los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 232-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Gil ber-

to Kas sab e Pa u lo Ma ri nho para in te gra rem, como ti -
tu la res, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 100, de 30 de de zem bro de
2002, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de ou tu bro
de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a
ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti-
tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 247-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia a De pu ta da La u ra

Car ne i ro para in te grar, como ti tu lar, a Co mis são Mis ta
des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº
112, de 21 de mar ço de 2003, que “Cria car gos na
Car re i ra Po li ci al Fe de ral e o Pla no Espe ci al de Car -
gos do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral e dá ou tras
pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção ao De pu ta do José
Car los Ale lu ia.

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 260-L-PFL/2003

Bra sí lia, 31 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce-

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 113, de 26 de
mar ço de 2003, que “Esta be le ce nor mas para a co-
mer ci a li za ção da pro du ção de soja da sa fra de 2003 e 
dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or-
men te in di ca dos.

Efetivo:

De pu ta do Abe lar do Lu pi on
De pu ta do Mar con des Ga de lha

Suplente:

De pu ta do Onyx Lo ren zo ni

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do José Car los
Ale lu ia, Lí der do PFL.
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Ofí cio nº 273-L-PFL/2003

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Re gi nal do

Ger ma no para in te grar, como ti tu lar, a Co mis são Mis ta
des ti na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 111,
de 21 de mar ço de 2003, que “Cria a Se cre ta ria Espe -
ci al de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do José Car los Ale lu ia.

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 3 de abril de 2003,
e pu bli cou no dia 4 do mes mo mês e ano, a Me di da
Pro vi só ria nº 117, de 2003, que “Alte ra dis po si ti vos da
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fun do
Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu ro-Sa fra”.

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 (PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT)   Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Antonio Carlos Valadares(PSB)    Ana Júlia Carepa(PT)
Mag no Mal ta (PL) Flá vio Arns (PT)
Fer nan do Be zer ra(PTB) Ide li Sal vat ti (PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Su as su na

PFL

José Agri pi no De mós te nes Tor res
Le o mar Qu in ta ni lha Efra im Mo ra is
Pa u lo Octá vio Ro dolp ho Tou ri nho

PSDB

Arthur Vir gí lio Ante ro Paes de Bar ros
Ro me ro Jucá Lú cia Vâ nia

*PPS

Mo za ril do Ca val can ti
Pa trí cia Sa bo ya Go mes

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT
Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL
José Car los Ale lu ia Ká tia Abreu
Ro dri go Maia          Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB
Eu ní cio Oli ve i ra Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB
Ju tahy Jú ni or Edu ar do Go mes
Cus tó dio Mat tos Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PPB
Pe dro Henry Cel so Rus so man no

PTB
Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

PL
Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de

PV*
De ley Edson Du ar te

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: 4-4-2003
– De sig na ção da Co mis são: 7-4-2003
– Insta la ção da Co mis são: 8-4-2003
– Emen das: até 10-4-2003 (7º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 4-4-2003 a 17-4-2003
(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 17-4-2003 
– Pra zo na CD: de 18-4-2003 a 1º-5-2003 (15º ao
28º dia) 
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 1º-5-2003
– Pra zo no SF: de 2-5-2003 a 15-5-2003 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 15-5-2003
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,
pela CD: de 16-5-2003 a  18-5-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir
de: 19-5-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 2-6-2003 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 3 de abril de
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2003, e pu bli cou no dia 4 do mes mo mês e ano, a Me-
di da Pro vi só ria nº 118, de 2003, que “Alte ra a Lei nº
9.294, de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as
res tri ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e
de fen si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220
da Cons ti tu i ção Fe de ral”.

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 (PT/PSB/PTB/PL)
Tião Vi a na (PT)   Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Antonio Carlos Valadares(PSB)  Ana Júlia Carepa(PT)
Mag no Mal ta (PL) Flá vio Arns (PT)
Fer nan do Be zer ra(PTB) Ide li Sal vat ti (PT)

PMDB
Re nan Ca lhe i ros Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta Ney Sus su na

PFL
José Agri pi no De mós te nes Tor res
Le o mar Qu in ta ni lha Efra im Mo ra is
Pa u lo Octá vio Ro dolp ho Tou ri nho

PSDB
Arthur Vir gí lio Ante ro Paes de Bar ros
Ro me ro Jucá Lú cia Vâ nia

*PDT
Jef fer son Pe res Alme i da Lima

DEPUTADOS
Ti tu la res Su plen tes

PT
Nel son Pel le gri no Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia Iriny Lo pes

PFL
José Car los Ale lu ia Ká tia Abreu
Ro dri go Maia           Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB
Eu ní cio Oli ve i ra Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho  Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB
Ju tahy Jú ni or Edu ar do Go mes
Cus tó dio Mat tos   Aloy sio Nu nes Fer re i ra

PPB
Pe dro Henry Cel so Rus so man no

PTB
Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

PL
Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

PSB
Edu ar do Cam pos Re na to Ca sa gran de

PMN*
Jack son Bar re to Lú cia Bra ga

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: 4-4-2003
– De sig na ção da Co mis são: 7-4-2003
– Insta la ção da Co mis são: 8-4-2003
– Emen das: até 10-4-2003 (7º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 4-4-2003 a 17-4-2003
(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 17-4-2003 
– Pra zo na CD: de 18-4-2003 a 1º-5-2003 (15º ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 1º-5-2003
– Pra zo no SF: de 2-5-2003 a 15-5-2003 (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 15-5-2003
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,
pela CD: de 16-5-2003 a  18-5-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir
de: 19-5-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 2-6-2003 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será fe i ta a 
de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, após a le i tu ra do ex pe di en te, gos ta ria de fa lar
pela Li de ran ça do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será con ce-
di da a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá em se gui da.

Há ora do res ins cri tos. Pas sa mos a pa la vra, em
pri me i ro lu gar, ao Se na dor Ro me ro Jucá, que fa la rá
pela Li de ran ça, por cin co mi nu tos. Em se gui da, pas -
sa re mos a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí der.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
para tra tar de dois te mas es pe cí fi cos e rá pi dos. Qu e ro
re gis trar, em nome do PSDB, a ma té ria pu bli ca da pelo
jor nal O Glo bo do úl ti mo sá ba do 5, de pá gi na in te i ra,
es cri ta pelo jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves, que es te ve
em Ro ra i ma, Boa Vis ta, em que re tra ta o tra ba lho gran -
di o so re a li za do pela Pre fe i tu ra de Boa Vis ta. O tí tu lo da
ma té ria é “Boa Vis ta: Fome Zero na prá ti ca. Ca pi tal de
Ro ra i ma tem bons pro gra mas so ci a is”.
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Apro ve i to esta ma té ria do jor na lis ta Már cio Mo re i-
ra Alves para re gis trar o tra ba lho que a Pre fe i ta Te re sa
Jucá e o PSDB es tão re a li zan do e que pode ser ava li a-
do, hoje, como a ges tão so ci al mais mo der na e efi caz
do País. Gos ta ria in clu si ve de con vi dar a Mi nis tra Be ne-
di ta da Sil va, o Mi nis tro Olí vio Du tra, o Mi nis tro Tar so
Gen ro para vi si ta rem Boa Vis ta e Ro ra i ma, pois te nho
cer te za de que, as sim como o jor na lis ta Már cio Mo re i ra
Alves, eles irão re co nhe cer, e até apro ve i tar na prá ti ca,
gran des ações que es tão sen do re a li za das lá.

Gos ta ria de re gis trar, tam bém, que a Pre fe i tu ra
de Boa Vis ta, no úl ti mo ano, re ce beu o prê mio de ges -
tão so ci al da Pe tro brás, o prê mio de ges tão pú bli ca da 
Fun da ção Ford e da Fun da ção Ge tú lio Var gas e, tam -
bém, o re co nhe ci men to, me di an te con vê nio, do Go-
ver no do Ja pão na área so ci al.

Sr. Pre si den te, so li ci to que seja dado como lido
o meu dis cur so que re gis tra es sas con quis tas, bem
como a ma té ria do jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves so -
bre o tema.

Antes de en cer rar, gos ta ria de fa zer mais um
re gis tro. Nes se fi nal de se ma na, fo ram pu bli ca das al -
gu mas ma té ri as, al gu mas de las te nho em mãos, no
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, que re la ta, de for ma equi -
vo ca da, mi nha po si ção e a po si ção do Pre si den te da
Casa, José Sar ney, so bre a ques tão da ho mo lo ga-
ção de cin co áre as in dí ge nas em Ro ra i ma. Infe liz-
men te, o jor na lis ta Ru bens Va len te não re gis trou na
in te i re za a mi nha in ten ção, nem as mi nhas pa la vras.
Co lo quei no meu re la tó rio que sou a fa vor da ho mo-
lo ga ção das cin co áre as in dí ge nas. Nin guém mais
do que eu de mar cou ter ra in dí ge na nes te País – fui
Pre si den te da Fu nai du ran te três anos. Acon se lhei o
Pre si den te Sar ney a di zer, na re u nião do Con se lho
de De fe sa Na ci o nal, que ho mo lo gar ago ra es sas cin -
co áre as que já es tão de fi ni das e ocu pa das pe los ín -
di os, que não têm con fli to, en fim, que não têm ne-
nhum tipo de pro ble ma, po de ria ser en ten di do, por
ou tros se to res de Ro ra i ma, como uma pro vo ca ção,
no mo men to em que se dis cu tem ques tões sé ri as da
de mar ca ção da área Ra po so e Ser ra do Sol e da
área de São Mar cos.

Hoje, exis te con fli to na ques tão in dí ge na em Ro -
ra i ma. Há dias, um ín dio foi as sas si na do. Não que ro
ver tal co i sa ocor rer no va men te. Cre io que lu tar pela
ca u sa in dí ge na é fun da men tal, tam bém o faço. No en -
tan to, quem se tra ves te de de fen sor das ca u sas in dí-
ge nas não pode ter a ir res pon sa bi li da de de ten tar
pro mo ver con fli tos para, com es tes, re sol ver ques-
tões. Esse não é o ca mi nho para a so lu ção dos pro -
ble mas das ter ras in dí ge nas. De fen do a de mar ca ção
de ter ras em Ro ra i ma.

Con ver sei, na se ma na pas sa da, com os Mi nis-
tros José Dir ceu e Már cio Tho maz Bas tos. Esta mos
bus can do uma so lu ção efe ti va para re sol ver, por meio

de en ten di men tos, a de mar ca ção de to das as áre as in -
dí ge nas em Ro ra i ma. Por tan to, que ro re pu di ar a ma té-
ria que diz que sou con tra a de mar ca ção.

Não sou con tra. Mi nha po si ção no re la tó rio da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, do
Pre si den te José Sar ney, não foi vo tar con tra a ho mo-
lo ga ção, mas re co men dar que a de mar ca ção das ter -
ras in dí ge nas seja fe i ta em con jun to, com todo o en -
ten di men to.

Fica aqui o meu es cla re ci men to. Agra de ço a V.
Exª a con di ção de tê-lo fe i to ago ra. Mu i to obri ga do.

PRONUNCIAMENTO, NA ÍNTEGRA, A 
QUE SE REFERE O SENADOR ROMERO
JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na, nes ta
opor tu ni da de, para fa zer al gu mas con si de ra ções a
res pe i to da pre mi a ção, pelo Pro gra ma Ges tão Pú bli-
ca e Ci da da nia, ini ci a ti va das Fun da ções Ge tú lio Var -
gas e Ford, edi ção 2002, do Pro gra ma Bra ços Aber -
tos, im plan ta do em Boa Vis ta, Ro ra i ma, pela Pre fe i tu-
ra da que la Ca pi tal.

Ini ci al men te, faz-se mis ter que se te çam al gu mas
con si de ra ções a res pe i to de Boa Vis ta, para que se
pos sa aqui la tar a abran gên cia do “Bra ços Aber tos”.

A ci da de, mal gra do ter sido pla ne ja da, teve um
boom de cres ci men to de sor de na do, nas duas úl ti mas
dé ca das, ali vi ven do, hoje, mais de 200 mil ha bi tan tes,
ou seja, 62% da po pu la ção do Esta do, sen do que 58%
dos mo ra do res vi vem aba i xo da li nha de po bre za, dos
qua is 5 mil che fes de fa mí li as são atin gi dos pelo de sem-
pre go. E mais: Boa Vis ta tem mais de 50 mil pes so as
mo ran do em con di ções in sa lu bres, 550 cri an ças fora da 
es co la e 3 mil jo vens sem tra ba lho.

Esse le van ta men to so ci o e co nô mi co foi o pon to
de par ti da da pre fe i ta Te re sa Jucá para a im plan ta ção
do vi to ri o so pro gra ma aqui en fo ca do.

Que pre ten de a ini ci a ti va?
A im plan ta ção de 23 pro je tos so ci a is, com a par ti-

ci pa ção, efe ti va e per ma nen te, de toda a co mu ni da de.
Ini ci al men te, foi pro vi den ci a do cen so que pro pi ci-

ou o co nhe ci men to da re a li da de de cada ha bi tan te, o di -
men si o na men to dos pro ble mas e o con se qüen te ma pe-
a men to das suas ca rên ci as.

Assim, após di vi dir-se o mu ni cí pio em 3 áre as, fo -
ram vi si ta dos to dos os do mi cí li os, dos 39 ba ir ros mais
po bres, bem como iden ti fi ca das as li de ran ças co mu ni-
tá ri as, que fo ram ca pa ci ta das a dis cu ti rem com os téc ni-
cos a im plan ta ção dos pro je tos.

Daí, se gui ram-se re u niões de ba ir ros, se mi ná ri os,
gru pos de dis cus são, aí in clu í dos os téc ni cos e o Con -
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se lho de Ges tão Com par ti lha da, este in te gra do por
1.322 re pre sen tan tes ele i tos pela po pu la ção.

De po is, sur gi ram os Pla nos Lo ca is de Ação Inte gra-
da, que es tu dam os pro ble mas e apon tam so lu ções, do
que re sul ta ram as li nhas de ação es tra té gi cas e o aten di-
men to aos gru pos so ci a is vul ne rá ve is, os por seg men to e
o de sen vol vi men to do po ten ci al tu rís ti co da re gião.

Mais 6 me ses fo ram gas tos no as fal ta men to de
210 ruas e a re ti ra da de 206 mil to ne la das de lixo, me di-
das es sas que ge ra ram 800 em pre gos. Pa ra le la men te, a
Pre fe i tu ra pla ne jou os pro je tos de lon go al can ce, ten do
ob ti do re cur sos, tan to do Go ver no Fe de ral, quan to do
BID, des ti na dos à me lho ria de 460 imó ve is in sa lu bres.

Os 23 ci ta dos pro je tos al can ça ram 15 mil cri an ças e
ado les cen tes que, hoje, são be ne fi ciá ri os de pro gra mas,
tais como o Bol sa-Esco la, o Bol sa-Ali men ta ção, o Pro gra-
ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e o Agen te Jo vem.

Para pro te ger os jo vens, fo ram cri a dos o Pro je to
Espor te No i te Aden tro (das 19 às 22 ho ras) e o Pro je to
Cres cer, para os que es tão afas ta dos da es co la e do
mer ca do de tra ba lho e são, na ma i o ria, usuá ri os de dro -
gas. Para es tes 550 jo vens, o Cres cer ofe re ce ofi ci nas te -
ra pêu ti cas, as sis tên cia mé di ca, odon to ló gi ca e psi co ló-
gi ca, vale-trans por te, lan che e uma bol sa-in cen ti vo no
va lor de R$100,00, além de cur sos de mar ce na ria, ser -
ra lhe ria, moda e cos tu ra, pa ni fi ca ção e te a tro. Aliás, es -
sas ini ci a ti vas re ce be ram prê mio da PETROBRAS, ver -
ba do go ver no fe de ral e com pu ta do res do Ja pão.

Já na área de ge ra ção de ren da e apo io ao de sen-
vol vi men to eco nô mi co, o Pro gra ma Bra ços Aber tos im -
plan tou o Pro je to Estu fa, que in cen ti va os pro du to res de 
hor ta li ças do cin tu rão ver de de Boa Vis ta, sob a ori en ta-
ção de agrô no mos e téc ni cos, a fim de in cre men tar a
ren da dos be ne fi ciá ri os e re du zir a de pen dên cia do mu -
ni cí pio nes se se tor. Há, tam bém, a Agên cia de Cré di to
Po pu lar que be ne fi cia 500 pe que nos em pre sá ri os, com
fi nan ci a men tos de até R$5 mil.

Pode-se des ta car, ain da, como par te do Pro gra-
ma, a me lho ria de con di ções sa ni tá ri as da Ca pi tal,
cons tru in do-se, até ago ra, 2.500 ba nhe i ros, já que exis -
tem 9.500 ca sas sem eles.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, res sal to a ori -
gem dos re cur sos que são, em gran de par te, cap ta dos
no Go ver no Fe de ral e nas agên ci as in ter na ci o na is.

O Pro gra ma Bra ços Aber tos, Sr. Pre si den te, é ini -
ci a ti va que or gu lha a to dos os ro ra i men ses e, por isto,
me re ce a pre mi a ção que ora re gis tro.

Era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Ro me ro Jucá, seu pe di do será aten di do na for ma do
Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -
ta. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

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, Srs. Se na do res, en can ta do ras Se na do ras,
bra si le i ras e bra si le i ros que me acom pa nham pela te -
le vi são, quis Deus es tar pre si din do esta ses são o Se -
na dor Pa u lo Paim. S. Exª, do Rio Gran de do Sul, e eu,
do Pi a uí, apa i xo na mo-nos por um tema que acre di to
ser a base da jus ti ça so ci al. Este é um País é ma ra vi-
lho so, daí Ola vo Bi lac ter dito: “Cri an ça, não ve rás
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país ne nhum como este”. Mas este é um País in jus to,
mu i to rico. Nun ca vi ri cos tão ri cos e po bres tão po -
bres. Co nhe ço meia ban da do mun do. O pro ble ma do
País é ape nas este: má dis tri bu i ção de ri que za. A sa í-
da é a que Deus deu: “co me rás o pão com o suor do
teu ros to”. É por aí. Essa é uma men sa gem de Deus
aos go ver nan tes.

Mes mo o Se na dor Edu ar do Su plicy não con-
cor dan do, o após to lo Pa u lo foi mais se ve ro. E en tre o 
Se na dor Su plicy e o após to lo Pa u lo, fico com o após -
to lo Pa u lo, mes mo o Se na dor ten do vin do de São
Pa u lo. Ambos têm que me di tar. Deus une to dos nós
cris tãos e diz: “quem não tra ba lha não me re ce ga-
nhar para co mer”. Esse é o ca mi nho. A so ci e da de co -
lo cou que a com pen sa ção des se tra ba lho é uma res -
pos ta e re mu ne ra ção. Avan ça mos, sa í mos da es cra-
va tu ra, tar di a men te aqui no Bra sil. Um em pre sá rio,
Mauá, já co me ça va a ter co ra gem de pa gar pelo tra -
ba lho re a li za do.

Um Pre si den te do Rio Gran de do Sul, ter ra do
Se na dor Pa u lo Paim, de onde já sa í ram mu i tos Pre si-
den tes da Re pú bli ca, teve a co ra gem de, em 1940,
cri ar o sa lá rio mí ni mo. Há 63 anos te mos a his tó ria do
sa lá rio mí ni mo. Te nho aqui, des de 1940, to dos os de -
cre tos, mas va mos sin te ti zar a re a li da de de hoje.
Então, a Igre ja cris tã, de Deus, do após to lo Pa u lo,
che ga à con clu são de que esse sa lá rio tem que dar o
mí ni mo de dig ni da de a uma fa mí lia, como ou vi mos há 
pou co a Igre ja. Aliás, uma das men sa gens da CNBB
(Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil) que mais 
nos apa i xo nou foi aque la que dis se: “E a fa mí lia,
como está?” 

E o Pre si den te Lula? O Pre si den te Lula mu i to
pa re ce com aque le Pre si den te nor te-ame ri ca no –
não este – que dis se: “Ca ri da de para to dos, ma lí cia
para ne nhum e fir me za no di re i to”. Aque le que nos
de i xou o le ga do da de mo cra cia: go ver no do povo,
pelo povo, para o povo.

Então, mu i to pa re ce sua vida com a do nos so
Pre si den te: ori gem hu mil de, mu i ta luta, so bre tu do
pos si bi li da de de es tu do tar di a men te, mu i tas di fi cul da-
des. Mas re ce beu o nor te-ame ri ca no um tí tu lo: há bil e 
ho nes to. Isso pas sa mu i to o nos so ope rá rio Lula. Sua
Exce lên cia pas sa uma vida de tra ba lho e ho nes ti da-
de, é afá vel, mas a con fi an ça ma i or é que sen tiu o so -
fri men to do povo.

Eu, que só des ta vez vo tei em Luiz Iná cio Lula
da Sil va, en si nei meu Pi a uí a can tar: “Lula lá, Mão
San ta cá”. Mas uma fala de Lula fi cou na mi nha men -
te, Pre si den te Pa u lo Paim. Acho que V. Exª ou viu mu -
i tas ou tras, mais do que eu, por sua in ti mi da de com o 
Lí der, o Pre si den te. Mas eu me lem bro, quan do vi
uma vez essa ma ne i ra es pon tâ nea, sin ce ra e ho nes-
ta com que Sua Exce lên cia fa la va – te mos que ad -
ver tir nos so Pre si den te Lula –, com uma pu re za que

o ope rá rio, o tra ba lha dor ti nha que ter di re i to, no fim
de se ma na, a to mar uma cer ve ji nha, uma “ge la da”,
que isso era mu i to jus to. Se na dor Pa u lo Paim, que ro
di zer que com esse sa lá rio que está aí isso não
acon te ce rá. Ne nhum ope rá rio, ne nhum tra ba lha dor
vai to mar uma cer ve ji nha. E eu da ria um exem plo,
pois um qua dro vale por 10 mil pa la vras – quem dis -
se isso foi Con fú cio, eu não iria rou bar dele. Qu an do
se ini ci a ram os tra ba lhos no Se na do Fe de ral eu es -
ta va meio do en te, cara Se na do ra Serys Slhes sa ren-
ko, vol tei ao Pi a uí e fui me con sul tar com um mé di co.
Sou mé di co e com toda dis tin ção o es pe ci a lis ta me
exa mi nou, dis pen san do o va lor da con sul ta, como
co le ga. Eu es ta va com si nu si te – é des con for tá vel
es tar do en te. Pe guei a re ce i ta e fui à far má cia, pa -
gan do R$370 pela me di ca ção. E essa foi ape nas a
con sul ta ini ci al, a pri me i ra.

Esse sa lá rio não é su fi ci en te. Ele o se ria em um
país or ga ni za do, onde há uma es tru tu ra so ci al como
em Cuba, tão de can ta da, onde re ce be-se a casa, o
ali men to, luz, água e me di ca men tos.

O Lula tem de fa zer de Pa u lo Paim o seu ver da-
de i ro ami go e con se lhe i ro, o seu Ri che li eu. Esse sa lá-
rio não é su fi ci en te para a cer ve ji nha com que ele so -
nha va e con si de ra va jus to. O va lor de R$240 cor res-
pon de qua se ao da ces ta bá si ca do Rio Gran de do
Sul. E quan to aos de ma is itens como a cer ve ji nha e
os me di ca men tos? Aliás, em re la ção a es ses úl ti mos
o Go ver no pas sa do co me teu o ma i or pe ca do dos 502
anos do Bra sil.

Nes te País o go ver no re vo lu ci o ná rio fez mu i tas
co i sas, nin guém pode ne gar. Ele cri ou a Ceme, me di-
ca men to po pu lar des ti na do ao po bre. Eu pas sei 35
anos bus can do. No mo men to, é um pe que no li vre to
que dá os me di ca men tos para re ce i tar aos po bres.

O po bre com uma re ce i ta, sem o di nhe i ro é hu -
mi lha ção! Faz mal, dá uma re vol ta con tra a so ci e da de
in jus ta, con tra essa de mo cra cia per ver sa. Esta é a re -
a li da de.

O sa lá rio é pou co. E va mos e ve nha mos, por
que é pou co? Aqui eu te nho todo es tu do do sa lá rio.
Mas há con tro vér si as. Há tam bém um tra ba lho, aqui,
de um Se na dor do Pi a uí, Fre i tas Neto, que no dia 28
de fe ve re i ro de 2000 fa zia um pro nun ci a men to. Hoje,
essa ban de i ra é le van ta da pelo Se na dor Pa u lo Paim.

Nin guém pode ne gar a co ra gem do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães de ter lu ta do pelo sa lá rio
mí ni mo. So men te isso o re di me de qual quer pe ca do
ve nal. A co ra gem é a mãe de to das as vir tu des. Ele lu -
tou, em 2000, pelo sa lá rio mí ni mo. Essa é uma gran -
de co ra gem a que to dos nós es ta mos in di fe ren tes.
Então, nes se tra ba lho, o Se na dor Fre i tas Neto, ins pi-
ra do em da dos da Fun da ção Ge tú lio Var gas, afir ma
que o sa lá rio mí ni mo cri a do por Ge tú lio se ria equi va-
len te hoje a R$489,00. Há ou tros es tu dos so bre o
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tema. De qual quer for ma, se ria um va lor bem su pe ri or
ao atu al. Ou tros eco no mis tas di zem que, hoje, o sa lá-
rio mí ni mo ins ti tu í do por Ge tú lio se ria equi va len te a
R$592,96. De qual quer ma ne i ra, a dis cre pân cia ates -
ta que o sa lá rio mí ni mo atu al é mu i to in fe ri or ao que
Ge tú lio so nhou.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na dor Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com mu i ta
sa tis fa ção, ilus tre Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor, em
pri me i ro lu gar, res sal to tam bém a nos sa pre o cu pa-
ção com o sa lá rio mí ni mo. Du ran te anos e anos, te -
mos dis cu ti do este as sun to no Con gres so na ci o nal.
Inclu si ve por co in ci dên cia, está pre sen te o De pu ta do
e atu al Se na dor Pa u lo Paim, que sem pre foi o prin ci-
pal nome da que les que lu tam pela me lho ria do sa lá-
rio mí ni mo, e sa be mos que este ano não será di fe-
ren te. V. Exª pode fi car cer to de que nós, De pu ta dos
e Se na do res, apro ve i ta re mos a opor tu ni da de que te -
re mos de apre ci ar a Me di da Pro vi só ria no Con gres-
so para au men tar um pou co mais o va lor do sa lá rio
mí ni mo de hoje. Sa be mos que há mu i tas res tri ções e 
que há a ques tão da Pre vi dên cia dos Mu ni cí pi os.
Mas sem pre há a pos si bi li da de de re a li zar um tra ba-
lho em con jun to, para ob ter um re sul ta do me lhor. Te -
mos cer te za de que V. Exª es ta rá so li dá rio a esse tra -
ba lho que será re a li za do. Pa ra béns pelo pro nun ci a-
men to de V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor
José Jor ge, agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª e a in -
cor po ro ao nos so pro nun ci a men to.

Ou tro dia, con ver sei com o Se na dor Pa u lo Paim
so bre a mi nha úl ti ma vi a gem aos Esta dos Uni dos,
que foi mu i to re cen te – no úl ti mo Na tal e Ano-Novo –,
e lhe dis se que o sa lá rio-mí ni mo ho rá rio ame ri ca no
era de sete dó la res. O no bre Se na dor Pa u lo Paim nar -
rou um fato real. Sua fi lha re si de lá e ga nha um sa lá-
rio-ho rá rio de dez dó la res. Não sou sim pá ti co a esse
povo Nor te-Ame ri ca no, mas te mos que re co nhe cer, a 
bem da ver da de, que se tra ta de um povo tra ba lha dor.
To dos lá tra ba lham, no mí ni mo, dez ho ras. So men te
aí se ri am cem dó la res por dia.

Mas, a bem da ver da de, fui pes qui sar. O mi ni-
mum mi ni mo rum mes mo, hoje, é de US$5,15 – o mi-
ni mum mi ni mo rum! Aten tem bem V. Exªs para o se -
guin te fato: no Bra sil, o sa lá rio mí ni mo por hora é
US$0,40, ou seja, tre ze ve zes me nos do que para o
povo nor te-ame ri ca no. Nos pa í ses “po bres” da Eu ro pa,
como Por tu gal, é US$2,03 a hora; na Gré cia, US$2,6;
na Espa nha, US$2,9 a hora. No Bra sil, é de US$0,40.

E no nos so so fri do vi zi nho, o Pa ra guai, é US$1,32
dó la res por hora. Ou seja, no Pa ra guai, o ope rá rio tra ba-
lha dor ga nha três ve zes mais do que no Bra sil. Aí sim,

Pre si den te Lula! O Pa ra gua io tem di re i to a to mar sua
cer ve ja com a fa mí lia no fim de se ma na.

E que ro di zer ci tar al guns da dos gra ves. O Pre si-
den te é mu i to sen sí vel, mu i to ge ne ro so. Fi cou na mi -
nha men te aque la afir ma ção de que o ope rá rio tem
que ser fe liz; ele tem que, no mí ni mo, des fru tar da ale -
gria de sair com a fa mí lia e to mar sua cer ve ji nha.

Aqui, R$240,00 é o va lor do sa lá rio mí ni mo na ci-
o nal por vin cu la ção cons ti tu ci o nal ao piso de apo sen-
ta do ria do INSS e da as sis tên cia fe de ral ao ido so por-
ta dor de de fi ciên cia. E R$1.561,00 é o teto de be ne fí-
ci os do INSS. Inte res san te! Isso daí é qua se o sa lá rio
mí ni mo – o teto do INSS – bus ca do pelo Di e e se. A re -
mu ne ra ção mé dia do fun ci o ná rio do Exe cu ti vo Fe de-
ral é R$2.662,00; a do Po der Le gis la ti vo é de
R$6.875,00; e o sa lá rio mé dio do Po der Ju di ciá rio é
de R$7.093,00. O teto do sa lá rio do Po der Exe cu ti vo é 
R$8.500,00, cor res pon den te à re mu ne ra ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca; R$12.720,00 é o sa lá rio de Se -
na dor ou De pu ta do Fe de ral, cor res pon den te ao sa lá-
rio-base de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A
re mu ne ra ção apro xi ma da de um Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral é de R$17.100,00, in clu in do to das as 
gra ti fi ca ções pre vis tas em lei.

O que fa zer, nes se meio ter mo, com o teto dos
be ne fí ci os do INSS? Hoje, o teto é um pou co ma i or do 
que o va lor que o Di e e se cal cu la como piso de se já vel
para co brir as ne ces si da des vi ta is do tra ba lha dor e de 
sua fa mí lia, que é R$1.386,00. E o sa lá rio mí ni mo é
pra ti ca men te 20% des se va lor.

Como o meu mun do é o Pi a uí, eu que ria re la tar
a mi nha ex pe riên cia. Argu men tam que a pre fe i tu ra vai 
fa lir. Deus me per mi tiu con vi ver com qua tro ex-Pre si-
den tes. Como Pre fe i to, con vi vi com o Pre si den te Sar -
ney, com o Pre si den te Col lor, com o Ita mar, que im -
plan tou o real e tor nou-se Go ver na dor do Esta do, e
com Fer nan do Hen ri que Car do so.

Qu e ro di zer que, des ses, o mais ge ne ro so e sen -
sí vel ao po bre foi o Pre si den te Sar ney. Adqui ri mos uma
ex pe riên cia ex tra or di ná ria, por que exis tia in fla ção. Todo
mês, eu, Pre fe i to da ma i or ci da de do Pi a uí, Par na í ba, ti -
nha que me de bru çar so bre os nú me ros para adap tar
os no vos sa lá ri os à in fla ção, com o ga ti lho.

Qu e ro di zer que eu fi ca va pre o cu pa dís si mo. Qu -
an tas no i tes in dor mi das! Vi nha um au men to e o Pre fe i to
ti nha que dar. E eu ima gi na va: “Não vai dar para pa gar;
a Pre fe i tu ra de Par na í ba vai fa lir; vai ha ver fa lên cia”. E
eu me de bru ça va so bre os nú me ros e dava o re a jus te.
Era uma opor tu ni da de ex tra or di ná ria, Se na dor Pa u lo
Paim, de pro mo ver jus ti ça sa la ri al, por que o re a jus te era 
apli ca do em por cen ta gem ma i or para o sa lá rio mí ni mo.
Se a in fla ção era de 50%, ele va va-se o sa lá rio mí ni mo e
aos gran des dava-se 20%, 15%, 10%, con for me o ca i-
xa. Então, ha via um me ca nis mo de jus ti ça a cada mês.
E no mês se guin te, eu per ce bia que os re cur sos do
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ICMS, do Fun do de Par ti ci pa ção es ta vam ma i o res, au -
men ta dos pela cir cu la ção do di nhe i ro e pelo po der de
com pra do fun ci o ná rio pú bli co.

Esta é a ver da de. Nun ca vi ne nhu ma Pre fe i tu ra fa -
lir por ca u sa do sa lá rio mí ni mo. Mu i tas Pre fe i tu ras des te
País po dem fa lir, mas é pela cor rup ção; e não pelo pa -
ga men to jus to do sa lá rio ao hon ra do tra ba lha dor.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do a
pa la vra à en can ta do ra Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na dor Mão San ta, en dos so o seu dis cur so so bre
o sa lá rio mí ni mo. Eu di ria que a luta do nos so Se na-
dor Pa u lo Paim, atra vés dos tem pos, será en dos sa-
da e re for ça da por nós e por tan tos ou tros Par la-
men ta res, que têm po der de de ci são nes sa área.
Em es pe ci al, va mos con tar com a sua par ti ci pa ção,
Se na dor Mão San ta, que, pelo de mons tra do no seu
dis cur so de hoje, é um es tu di o so da ques tão; um
es tu di o so sé rio que nos traz da dos sé ri os aqui. V.
Exª nos fala tam bém da im por tân cia do com ba te à
cor rup ção, esse mal ma i or que, acre di to, tem que
ser com ba ti do fe roz e fer re nha men te no nos so Bra -
sil, por que, por mais que as au to ri da des ma i o res
que i ram com ba tê-lo, ele ain da per sis te em mu i tos
se to res; está in crus ta do na que les pe que nos po de-
res, na que las pe que nas ins tân ci as. Mas te nho cer -
te za de a to le rân cia zero a esse mal nós va mos con -
quis tar. To dos nós bra si le i ros pre ci sa mos nos em -
pe nhar pro fun da men te no com ba te à cor rup ção. To -
le rân cia Zero para ela! Mas eu que ria, ra pi da men te,
apro ve i tar a boa von ta de de V. Exª para ler, ra pi da-
men te, um pa rá gra fo que diz res pe i to à jus ti ça sa la-
ri al, à jus ti ça pro fis si o nal. Hoje, 07 de abril, é o Dia
do Jor na lis mo. Sa be mos que os jor na lis tas de todo
o País es tão mo bi li za dos em de fe sa da sua re gu la-
men ta ção pro fis si o nal, em vir tu de da de ci são ju di ci-
al da Ju í za Car la Ris ter, da 16ª Vara Cí vel da Jus ti-
ça Fe de ral de São Pa u lo, que con ce de a tu te la an te-
ci pa da con tra a exi gên cia de qual quer for ma ção
para o exer cí cio da pro fis são de jor na lis ta. Se na dor
Mão San ta, essa de ci são é, cer ta men te, uma in jus-
ti ça, por que to das as pro fis sões exi gem for ma ção e
re gu la men ta ção. Hoje, em nos so País, to dos po-
dem exer cer a pro fis são de jor na lis ta por essa de ci-
são ju di ci al. Agra de ço o es pa ço con ce di do por V.
Exª e re gis tro que: “A Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor -
na lis tas – Fe naj – e os Sin di ca tos dos Jor na lis tas
en ten dem que essa de ci são da Srª Ju í za é con trá ria
ao in te res se pú bli co, re ti ran do qual quer exi gên cia
de uma for ma ção, por mí ni ma que seja, para o exer-
cí cio do jor na lis mo”. Mu i to obri ga da, Se na dor Mão
San ta. Pos te ri or men te, va mos nos po si ci o nar so bre
essa ques tão do jor na lis mo no Bra sil.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, agra de ço o apar te de V. Exª.

Ma ni fes to mi nha so li da ri e da de aos jor na lis tas,
ao gran de po der, que di vul gam as no tí ci as, que nos
in for mam di a ri a men te. É ne ces sá rio ha ver trans pa-
rên cia numa ad mi nis tra ção. Os prin cí pi os fun da men-
ta is de uma ad mi nis tra ção são: mo ra li da de, le ga li da-
de e pu bli ci da de. De ve mos isso à im pren sa li vre de
nos so País, que mu i to tem con tri bu í do.

Esta mos aqui apre sen tan do nos so pen sa men-
to. E quan to mais es tu da mos o as sun to, mais nos
apro fun da mos nele.

As so ci e da des avan ça das têm que se cons ci en-
ti zar de que a fe li ci da de não está no sa lá rio ele va do,
às ve zes pe ca mi no so. Qu an do ini ci ei meu man da to
de Go ver na dor do Pi a uí, em 1995, ha via sa lá ri os de
US$27 mil. Lu tei con tra es ses sa lá ri os ele va dos, cri -
an do um re du tor.

Se na dor Pa u lo Paim, em so ci e da des mais avan -
ça das – como Ingla ter ra, Fran ça e Itá lia –, a ma i or di -
fe ren ça en tre o me nor sa lá rio e o ma i or é de doze ve -
zes.Em nos so País, há ca sos de mu i to mais que uma
cen te na de ve zes. Te mos de re co nhe cer isso e ter a
co ra gem do Se na dor Pa u lo Paim, que, de for ma per -
sis ten te, cla ma por jus ti ça. Eu di ria que a jus ti ça é o
pão de que mais os bra si le i ros ne ces si tam.

Como, para mim, o Pi a uí é tudo, eu não iria dis -
ser tar aqui so men te so bre mi nha opi nião, mas tam-
bém so bre a opi nião da gen te do Pi a uí. Para tan to, en -
car re guei-me de fa zer uma pes qui sa. Leio:

“O fun ci o ná rio pú bli co mu ni ci pal Antô nio Sil va
do Nas ci men to ob ser va que o va lor de R$240,00 ain -
da é pou co para aten der as ne ces si da des da po pu la-
ção.Se gun do ele, o mí ni mo de ve ria ser de R$380,00. 

O tam bém fun ci o ná rio pú bli co, Ernes to Oli ve i ra,
acres cen ta que o mí ni mo de ve ria ser de R$280,00.
“Esses R$240,00 não aten dem as ne ces si da des do
tra ba lha dor que tem de pa gar água, luz, alu guel e ain -
da tem de co mer”.

O agen te de po lí cia Je o vá dos San tos ob ser va
que, para aten der aos as sa la ri a dos, o mí ni mo de ve ria
ser de R$350,00. “Esse va lor ain da não é o su fi ci en te,
mas se ria o ide al para os tra ba lha do res bra si le i ros”,
co men ta.

O fun ci o ná rio pú bli co João Fer re i ra diz que para
um ca sal sus ten tar um fi lho o sa lá rio de ve ria ser de
R$400,00. “Esse va lor de R$240,00 não aten de a
quem só ga nha um sa lá rio mí ni mo”, res sal ta.

O mo to ta xis ta Jo nas Pa u lo diz que o va lor do sa lá-
rio mí ni mo de ve ria es tar en tre R$450,00 e R$500,00. “O 
mí ni mo, sen do de R$500,00, aten de ria a po pu la ção em
suas ma i o res ne ces si da des”, ob ser va.

Ele diz que quem ga nha ape nas um sa lá rio mí -
ni mo não tem con di ções para man ter um ve í cu lo.
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O ta xis ta José Wil son Oli ve i ra ob ser va que o sa -
lá rio mí ni mo po de ria ser de R$270,00. “Esse au men-
to de sa lá rio não agra dou a po pu la ção e po de ria ter
sido ma i or”.

Assim, são opi niões das pes so as, do povo.
Con ce do um apar te ao gran de Se na dor Edi son

Lo bão, do PFL do Ma ra nhão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Mão
San ta, o sa lá rio mí ni mo é o tema de que se ocu pa V. Exª
na tar de de hoje. Este, não te nho dú vi da, é um dos te -
mas que mais têm ocu pa do a cons ciên cia e a in te li gên-
cia dos ho mens pú bli cos bra si le i ros. V. Exª foi Go ver na-
dor e eu fui tam bém, teve di fi cul da des e eu tam bém as
tive. Mas to das as ve zes que, como Go ver na dor, eu pre -
ci sa va con ce der um au men to aos nos sos fun ci o ná ri os,
eu o fa zia em ín di ces su pe ri o res aos do Go ver no Fe de-
ral. E isso não que brou o nos so Esta do, como não que -
brou a Pre fe i tu ra de Par na í ba, na qual V.Exª foi o Pre fe i-
to, e nem o Esta do do Pi a uí. Tam bém não te nho dú vi da
de que to dos os Pre si den tes da Re pú bli ca gos ta ri am,
qua is quer que te nham sido ou que se jam eles, de as si-
nar um de cre to con ce den do um sa lá rio mí ni mo de qui -
nhen tos ou se is cen tos dó la res. Não o fi ze ram e não o
fa zem por que en con tram di fi cul da des. To da via, es tou
pes so al men te con ven ci do hoje de que esse é um pro -
ble ma mais de cri a ti vi da de do que de de ci são. É pre ci so
que os ho mens pú bli cos se re ú nam na sua in te li gên cia
e en con trem uma sa í da para este pro ble ma que é fun -
da men tal para o povo bra si le i ro: gran de par te dos bra si-
le i ros so brevi ve, por que não vive, com um sa lá rio mí ni-
mo. Pois é para eles que de ve mos, nes te mo men to, di ri-
gir a nos sa cri a ti vi da de, a nos sa in te li gên cia e o nos so
ta len to. Esse não pode ser um pro ble ma para a eter ni-
da de, nós te mos que en con trar uma so lu ção para ele.
Pa í ses mu i to mais po bres do que o nos so, e V. Exª já os
des cre veu, já os men ci o nou, têm sa lá rio mí ni mo mu i to
ma i or que o nos so. Dir-se-á – e isto é ver da de i ro – que o 
sa lá rio mí ni mo im pli ca di re ta men te no apo sen ta do, o
que vai fa zer com que a Pre vi dên cia te nha pro ble mas
mu i to ma i o res do que os atu a is. Se isso é cer to en tre
nós, é cla ro que é cer to tam bém no Pa ra guai e de ma is
pa í ses men ci o na dos por V. Exª. To da via, eles en con tra-
ram so lu ção para essa di fi cul da de. Te mos nós, por tan to,
que en con trar nos so ca mi nho e nos sa so lu ção. Qu an do
o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que V. Exª há
pou co men ci o nou, lu ta va por um sa lá rio mí ni mo de
US$100,00, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney se dis pôs
a apli car como exem plo o sa lá rio mí ni mo de US$100,00 
no Esta do do Ma ra nhão. S. Exª o fez, e fun ci o nou, e não
que brou o Esta do. De ve mos, por tan to, Exce lên cia, jun -
tar es for ços. V. Exª es tu dou o pro ble ma, o Se na dor Pa u-
lo Paim tam bém o es tu da há mu i to tem po, eu pró prio já
me de bru cei so bre ele, te mos as ex pe riên ci as do Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, en fim, este não é um
pro ble ma do PT, nem do PFL, nem do PMDB; este é um 

pro ble ma de to dos nós. E só se re mos de fato re pre sen-
tan tes do povo, vol ta dos aos me lho res in te res ses da so -
ci e da de, à me di da que en con trar mos so lu ções para
pro ble mas de tal en ver ga du ra. Os pro ble mas fá ce is não 
ne ces si tam de cri a ti vi da de. Os pro ble mas di fí ce is, es tes
sim, ne ces si tam. Cum pri men tos a V. Exª pelo dis cur so
que pro fe re nes ta tar de e que é de gran de im por tân cia
para o povo bra si le i ro.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço as
con si de ra ções do Se na dor Edi son Lo bão, re pre sen-
tan te do Ma ra nhão. Eu gos ta ria de di zer que es ta re-
mos nes ta Casa, di ri gi dos pelo gran de Lí der ga ú cho
Se na dor Pa u lo Paim, que le van tou a jus ta ban de i ra
de me lhor re mu ne ra ção para os ope rá ri os.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT  RS) – Se na dor
Mão San ta, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB  PI) – Ouço-o com
pra zer, no bre Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT  RS) – Se na dor
Mão San ta, eu es ta va pre si din do os tra ba lhos, mas
não me con ti ve. Pas sei a Pre si dên cia à Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko e vim para o ple ná rio, onde
gos to de fi car, para fa zer um apar te a V. Exª. Gos ta-
ria de di zer que fi quei mu i to fe liz com o apar te do
Se na dor Edi son Lo bão, quan do dis se, com mu i ta
cons ciên cia e cla re za, que a ques tão do sa lá rio mí -
ni mo não é des se ou da que le par ti do e que nós de -
ve re mos tra ba lhar jun tos, por que a pa la vra fi nal
será nos sa. Se re mos nós que es tu da re mos a me di-
da pro vi só ria a ser en vi a da ao Se na do e que cons -
tru i re mos a al ter na ti va pos sí vel, mos tran do in clu si-
ve, como já fi ze mos em ou tras opor tu ni da des, as
fon tes de re cur sos para sus ten tar, por exem plo, a
ques tão da Pre vi dên cia. Co mun go em gê ne ro, nú -
me ro e grau com V. Exª quan do diz que esse não é
um pro ble ma das pre fe i tu ras. Pode ser que te nha-
mos de apro fun dar o de ba te so bre a ques tão da
Pre vi dên cia, já que de fen do que o per cen tu al de re -
a jus te do mí ni mo não deve ser con ce di do so men te
aos apo sen ta dos e pen si o nis tas que re ce bem um
sa lá rio mí ni mo; os 22 mi lhões de apo sen ta dos de-
vem re ce ber o mes mo per cen tu al. Se na dor Mão
San ta, hoje, às 19 ho ras, te nho uma au diên cia com
o Mi nis tro Pa loc ci, com o qual fa la rei so bre tudo o
que ouvi no ple ná rio e da mi nha pre o cu pa ção com
os 22 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas. Qu -
an to ao que for con ver sa do lá, pon de ra rei aqui nes -
te Ple ná rio ama nhã, nos de ba tes so bre o as sun to.
Mas es tou me ins cre ven do para cum pri men tar V.
Exª. Sei que o tema é de li ca do, mas V. Exª não se
fur ta ao de ba te e apre sen ta da dos in ter na ci o na is.
E, para nin guém di zer que só se fa lou no Ja pão,
Ingla ter ra e Ale ma nha, V. Exª men ci o na da dos do
Uru guai, Pa ra guai e Argen ti na, de mons tran do que
V. Exª, como ou tros Se na do res, é um es tu di o so do
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as sun to. Faço esse pe que no apar te já no fim do seu 
tem po – sei que V. Exª ul tra pas sou 16 mi nu tos , mas
o as sun to é tão im por tan te que cer ta men te ha ve rá
to le rân cia por par te da Pre si dên cia. To ma ra que,
ou tras ve zes, pos sa mos apro fun dar o de ba te des sa
ma té ria nes te ple ná rio, com a cla re za do dis cur so
de V. Exª. Pa ra béns, Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Se na dor Pa -
u lo Paim, agra de ço as con si de ra ções de V. Exª e,
nes te agra de ci men to, re no vo a con fi an ça em sua vi tó-
ria, que será a vi tó ria do ope rá rio pi a u i en se com um
sa lá rio jus to.

Mi nhas úl ti mas pa la vras se ri am en de re ça das
ao Pre si den te Lula, do qual ouvi, anos atrás, com
sua sin ce ri da de e fran que za, di zer que o ope rá rio
me re cia ter o di re i to de ter di nhe i ro para com prar e
to mar sua cer ve ji nha com a fa mí lia. Com esse sa lá-
rio, não dá. Con fli tos, sem pre os te mos ao lon go da
vida. E, toda vez que me de pa ro com um con fli to,
bus co Deus para a sua so lu ção. Então, há um im -
pas se hoje. Pa u lo Paim con si de ra U$100 o de se já-
vel, o jus to, em vez dos R$240,00 pa gos hoje. Os
U$100 cor res pon dem a cer ca de R$330,00. Deus
en ca mi nha a ques tão para o se guin te ra ci o cí nio
po dem abrir a Bí blia bem no meio e ler as pa la vras
do rei Sa lo mão: “ A sa be do ria está no meio, a ver da-
de está no meio, a vir tu de está no meio, a fe li ci da de
está no meio”. Pelo me nos, é pre ci so apro xi mar
esse sa lá rio a R$280,00. Aí, sim, Pre si den te Lula, o
ope rá rio do Bra sil terá a ale gria de to mar uma cer -
ve ji nha no fim de se ma na.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su -
ces si va men te pela Sra. Serys Slhes sa ren ko,
Su plen te de Se cre tá rio, e 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá. V.
Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – 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, pedi a pa la vra
para tra tar de dois as sun tos que fo ram man che tes
nos jor na is des se fi nal de se ma na.

O pri me i ro as sun to é la men tá vel. Tra ta-se da
edi ção de uma me di da pro vi só ria que li be rou a pro pa-

gan da de ci gar ros em even tos es por ti vos para aten -
der o Prê mio de Fór mu la 1, ocor ri do em São Pa u lo.

Nes ta Casa, no Con gres so Na ci o nal, tí nha mos
apro va do uma re gu la men ta ção de com ba te ao fumo
que pro i bia a di vul ga ção e a pro pa gan da de ci gar ros
em even tos es por ti vos, cul tu ra is e mu si ca is no País.
Mais do que isso: li mi ta mos tam bém o pro ces so de
pu bli ci da de da ven da do ci gar ro. Avan ça mos bas tan-
te. Com es sas ações, o Bra sil, o Go ver no bra si le i ro
ca mi nha va no rumo do avan ço tri lha do por ou tros pa í-
ses.Infe liz men te, nes se fi nal de se ma na, por con ta de 
pres sões in ter na ci o na is dos cor re do res, tal vez até le -
gí ti mas  mas, sem dú vi da ne nhu ma, ile gí ti mas pelo
lado da so ci e da de , o Go ver no do Pre si den te Lula, o
Go ver no bra si le i ro ca pi tu lou à pres são in ter na ci o nal e 
se do brou à pro pa gan da do ci gar ro.

É im por tan te re gis trar que, em al guns dos pa í-
ses onde ocor rem as cor ri das de Fór mu la 1, essa pro -
i bi ção é man ti da. Aqui no Bra sil, la men ta vel men te,
com a edi ção des sa me di da pro vi só ria, hou ve re tro-
ces so no com ba te ao fumo. Pa re ce até cas ti go, mas o
prê mio que não ocor re ria por con ta da pro pa gan da do 
ci gar ro ter mi nou não ocor ren do di re i to por ca u sa das
chu vas. E, na ver da de, o que so brou de tudo isso não
foi a vi tó ria de Ru bens Bar ri chel lo – por que ele não
ga nhou a cor ri da  nem um belo es pe tá cu lo – por que
não hou ve um belo es pe tá cu lo; mas sim ples men te a
me di da pro vi só ria do re tro ces so no com ba te ao fumo.

Espe ro que, com a pres são, não que i ram re ti rar
do ró tu lo dos ci gar ros as fo tos que mos tram o de sas tre
que é o fumo para a sa ú de. E que não se re gri da, ain da
mais, em uma luta que de ve ria ter, ao con trá rio, a ação
fir me do Go ver no, evi tan do que mi lha res de pes so as
mor ram vi ti ma das pelo ci gar ro. Foi esse o pri me i ro as -
sun to que quis co men tar e la men tar nes ta tar de. Mas
ain da há tem po: a me di da pro vi só ria virá ao Con gres so,
e se rei um dos que tra ba lha rão pela re je i ção dela, por
não aten der à so ci e da de bra si le i ra, ao fu tu ro do País, à
sua eco no mia, nem ao Mi nis té rio da Sa ú de. Por tan to,
deve ser bas tan te dis cu ti da nes ta Casa.

Qu e ro fa lar de ou tro as sun to la men tá vel. Du ran te
mi nha vi a gem de hoje, abri os jor na is e ve ri fi quei os
es tu dos do Mi nis tro Gu i do Man te ga e do Go ver no Fe -
de ral para de fi nir, nes ta tar de, o re a jus te sa la ri al dos
ser vi do res pú bli cos fe de ra is. Pois bem, Sr. Pre si den te,
se nho ras e se nho res te les pec ta do res que nos es tão
as sis tin do pela TV Se na do, pa re ce uma brin ca de i ra,
mas o es tu do do Mi nis tro Gu i do Man te ga pro põe ao
Pre si den te Lula o au men to sa la ri al para to dos os ser vi-
do res pú bli cos de ape nas 1%. O au men to que o Go-
ver no Fe de ral pre ten de dar aos ser vi do res pú bli cos é
de 1%! Lem bro-me, en tão, dos dis cur sos elo qüen tes
do PT no pas sa do, que co bra va a re po si ção sa la ri al de
72% – de 72% para 1%, fi cam fal tan do 71%.
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Espe ro que o Go ver no en con tre ca mi nhos, e
apre sen ta re mos pro je to não para se rem con ce di dos
de uma vez só os 72%, pois sa be mos que é ine xe-
qüí vel, mas para, ao lon go do tem po, em dois, três
ou qua tro anos, pos sam os sa lá ri os re to mar a cur va
de cres ci men to e efe ti va men te re cu pe rar o po der
aqui si ti vo dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is.

Te nho cer te za de que os sin di ca tos, as fe de ra-
ções e as or ga ni za ções dos ser vi do res pú bli cos fe-
de ra is não es pe ram do Pre si den te Lula, o qual apo i-
a ram na ele i ção, esse au men to de 1%. Exter no a
mi nha pre o cu pa ção e peço ao Go ver no que re fa ça
es ses nú me ros e ana li se no va men te es sas ques-
tões.

Ouvi tan tas ve zes nes ta Casa que taxa de ju-
ros, sa lá rio e sa lá rio mí ni mo de cor rem de de ci são
po lí ti ca que es pe ro que a de ci são do Go ver no seja
con ce der aos ser vi do res pú bli cos o que me re cem,
mu i to mais do que esse mí se ro 1% pro pos to pelo
Mi nis tro Gu i do Man te ga.

Não acre di to que o Go ver no Fe de ral terá a co -
ra gem de en ca mi nhar para o Con gres so um au men-
to de 1% para os ser vi do res pú bli cos fe de ra is; e, se
en ca mi nhar, lu ta re mos para am pli ar esse va lor.
Como dis se, ao lon go de dois ou três anos, ten ta re-
mos um cres ci men to real dos sa lá ri os para que o
po der aqui si ti vo dos tra ba lha do res pos sa ser re to-
ma do da for ma que me re ce.

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 Se na dor Ney Su as su-
na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves 
Fi lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe-
des Ca mar go, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Dis -
tri to Fe de ral, por 20 mi nu tos.

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, a Esco la Clas se da 304 Nor -
te, no Dis tri to Fe de ral, é uma es co la pú bli ca que se
tor nou, ao lon go dos anos, um exem plo de edu ca-
ção bem-su ce di da. Fru to de uma com bi na ção que
ga ran te o su ces so des se tipo de ini ci a ti va, con ju ga
fa to res como a de di ca ção dos pro fis si o na is que nela 
tra ba lham e a par ti ci pa ção dos pais e alu nos, cons ti-
tu in do um co le ti vo que atua em de fe sa de uma pro-
pos ta de edu ca ção de mo crá ti ca e ci da dã.

O su ces so da es co la pode ser ates ta do pela sua 
par ti ci pa ção em pro je tos pi o ne i ros, como o de sen vol-
vi do atu al men te de in clu são de alu nos es pe ci a is no
en si no re gu lar, com ex ce len tes re sul ta dos. A es co la
par ti ci pou ain da do pro je to de ace le ra ção da apren di-
za gem, que cor ri ge flu xo sé rie/ida de, sen do tam bém
re fe rên cia pelo su ces so al can ça do.

Os ní ve is de re pe tên cia vêm gra da ti va men te ca -
in do, che gan do a 95% de apro va ção em 2002.

Em con so nân cia com a Lei de Di re tri zes e Ba -
ses da Edu ca ção, que de ter mi na no seu art. 14 que
os sis te mas de en si no de fi ni rão as nor mas da ges tão
de mo crá ti ca do en si no pú bli co, na edu ca ção bá si ca,
de acor do com suas pe cu li a ri da des e con for me os
prin cí pi os de par ti ci pa ção dos pro fis si o na is da edu ca-
ção na ela bo ra ção do pro je to pe da gó gi co da es co la e
da par ti ci pa ção das co mu ni da des es co lar e lo cal em
con se lhos es co la res ou equi va len tes.

A Esco la Clas se da 304 Nor te pos sui um Con -
se lho Esco lar atu an te e man tém um sis te ma de ava li-
a ção dos pro fis si o na is da es co la pe los alu nos.

Ain da de acor do com a LDB, que em seu tí tu lo I
de ter mi na que a edu ca ção es co lar de ve rá vin cu lar-se
ao mun do do tra ba lho e à prá ti ca so ci al, são de sen-
vol vi dos nes sa es co la pro je tos de in cen ti vo à ci da da-
nia, com par ti ci pa ção de toda a co mu ni da de es co lar e 
vo lun tá ri os.

É im por tan te ain da re gis trar a pro bi da de ad mi-
nis tra ti va que ca rac te ri za a ges tão dos re cur sos ar re-
ca da dos por meio da Asso ci a ção de Pais e Mes tres,
re ver ti dos em ben fe i to ri as que tor nam a es co la uma
das mais bo ni tas e bem es tru tu ra das do DF, sen do
sua co zi nha uti li za da pela Se cre ta ria de Edu ca ção do 
DF como la bo ra tó rio para o tes te de no vos car dá pi os
a se rem ado ta dos na rede.

Essa é uma ex pe riên cia que deve re fe ren ci ar
ou tras e ser for ta le ci da pelo Po der Pú bli co, cu jos es -
for ços de vem es tar vol ta dos para a de fe sa do in te res-
se da co le ti vi da de.

Ca u sa sur pre sa e in dig na ção que a Se cre ta ria
de Edu ca ção do DF es te ja, ao con trá rio, per pe tran do
um ata que a essa ins ti tu i ção por meio da ten ta ti va de
des mon te da equi pe, que, além de res pon sá vel di re ta
por essa ex pe riên cia de su ces so, con ta com o to tal
apo io da co mu ni da de.

Des res pe i tan do o prin cí pio da ges tão de mo crá-
ti ca, o Go ver no do Dis tri to Fe de ral, por meio da Se-
cre ta ria de Edu ca ção, ten ta subs ti tu ir mem bros da
equi pe por meio de um pro ces so se le ti vo pa u ta do na
aná li se de cur rí cu los para vice-di re tor, as sis ten te e
che fe de se cre ta ria es co lar. Não fos se ape nas o fato
de um cri té rio pou co trans pa ren te, des ta ca-se ain da o 
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as pec to de que a me di da fere o prin cí pio con sa gra do
na LDB, que, em seu art. 3º, con sa gra a ges tão de mo-
crá ti ca como prin cí pio do en si no.

A co mu ni da de es co lar, em suas di ver sas re pre-
sen ta ções, foi ig no ra da e, quan do pro cu rou as au to ri-
da des da Se cre ta ria de Edu ca ção para ex por suas re -
i vin di ca ções, não foi se quer re ce bi da.

Mas vi ve mos tem pos de par ti ci pa ção em que o
es pí ri to da ci da da nia se for ta le ce a cada dia, e a co -
mu ni da de or ga ni zou-se para pro tes tar e ga ran tir o di -
re i to de con ti nu ar a ofe re cer às cri an ças aten di das
nes sa es co la clas se a edu ca ção de qua li da de que foi
cons tru í da e que se vem man ten do com a par ti ci pa ção
de to dos.

É pre ci so fa zer com que es sas vo zes eco em e se
tor nem exem plo para ou tros pais, pro fes so res e alu nos.
É pre ci so que esse exem plo seja se gui do e con ti nue
como pa ra dig ma, a re a fir mar que a par ti ci pa ção de to -
dos os seg men tos é ca paz de ga ran tir um en si no de
qua li da de.

É fun da men tal que as au to ri da des sin to ni zem-se
com o es pí ri to da lei e com os an se i os da co mu ni da de,
or ga ni zan do pro ces sos que le vem em con ta os di ver sos
seg men tos or ga ni za dos da co mu ni da de es co lar, tor-
nan do re a li da de a ges tão de mo crá ti ca nas es co las.

Sr. Pre si den te, so li ci ta mos à Se cre ta ria de Edu ca-
ção do Dis tri to Fe de ral que co nhe ça a re a li da de das es -
co las que com põem a rede, a fim de for ta le cer e apo i ar
as ini ci a ti vas bem su ce di das. De fen de mos a per ma nên-
cia da equi pe da di re ção da Esco la Clas se 304 Nor te,
por que essa es co la ma te ri a li za o so nho de um en si no
de qua li da de para as nos sas cri an ças.

Sr. Pre si den te, este pro nun ci a men to foi sus ci ta-
do a par tir da vi si ta à es co la em Bra sí lia no dia 02 de
abril de 2003, por so li ci ta ção da Co mis são de Pais,
que se mo bi li zou em de fe sa da per ma nên cia da equi -
pe da di re ção da es co la. Esse gru po de pais tem vi si-
ta do au to ri da des e a im pren sa para bar rar a ini ci a ti va
do Go ver no do Dis tri to Fe de ral de subs ti tu ir a equi pe
de di re ção da es co la, im pe din do o exer cí cio da ges tão
de mo crá ti ca. A vi si ta ates tou que a equi pe con ta com
apo io to tal da co mu ni da de es co lar.

Ain da nes sa mes ma data ocor reu ato pú bli co
que con tou com gran de par ti ci pa ção da co mu ni da de
num “abra ço” à es co la, em de fe sa do en si no pú bli co e
da LDB, que, nes ta Casa, teve res pal do em sua dis-
cus são e apro va ção. A re fe ri da lei está não só no pa-
pel, mas de fato sen do exer ci da pe las au to ri da des,
que têm a obri ga ção de cum prir a le gis la ção.

Esta é a in ter ven ção que gos ta ria de fa zer nes te
mo men to. Essa pre o cu pa ção pa re ce pa ro qui al, mas

não é, Sr. Pre si den te. É uma po si ção que de fi ne os ru -
mos que o en si no da Esco la Clas se 304 Nor te e de
todo o Bra sil pode to mar se for res pe i ta da a Lei de Di -
re tri zes e Ba ses da Edu ca ção.

Ten do em vis ta o des cum pri men to à lei, co bra mos
o res pe i to à le gis la ção do País e à co mu ni da de.

Mu i to obri ga do a to dos.

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 a
Mesa, em re u nião re a li za da no dia 3 do cor ren te,
apro vou os Re que ri men tos de nºs 13, 15, 60, 71, 72,
73, 77, 83, 126, 127, 134 e 143, de 2003; in for ma ain -
da que apro vou, com emen das, os Re que ri men tos
de nº 684, de 2002 , e de nº 5, de 2003, e re je i tou o
Re que ri men to de nº 33, de 2003, to dos de in for ma-
ções a Mi nis tros de Esta do; e de li be rou fa vo ra vel men-
te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to de nº 79,
de 2003, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

Ten do em vis ta a apro va ção do Re que ri men to
de nº 143, de 2003, a Pre si dên cia in for ma que fica so -
bres ta da a tra mi ta ção do Pro je to de De cre to Le gis-
la ti vo de nº 645, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, Me di das Pro vi só ri as en ca mi-
nha das pe los Ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos nºs 242, 243 e 244, de 7 do cor -
ren te, que se rão li das pela Sra. 1º Se cre tá ria em exer -
cí cio, Se na do ra Serys Slhers sa ren ko.

São li das as se guin tes:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de qua tro cen tos e vin te e oito mi lhões e
ses sen ta e qua tro mil re a is, em fa vor do
Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$428.064.000,00 (qua tro cen tos e vin te e oito mi -
lhões, ses sen ta e qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 92, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$428.064.000.00 (qua tro cen tos e vin te e oito mi -

lhões, ses sen ta e qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des ta me di da pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta me di da pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 2002; 181º da
Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.191, DE 2002

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 92 , de 23 de de -
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 526/MP

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$428.064.000,00 (qua tro cen-
tos e vin te e oito mi lhões. ses sen ta e qua tro mil re a is),
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to tem o pro pó si to de vi a bi li zar a trans -
fe rên cia aos es ta dos a se guir dis cri mi na dos do do mí-
nio de par te da ma lha ro do viá ria fe de ral, cor res pon-
den te a 3.292,8 Km (três mil, du zen tos e no ven ta e
dois qui lô me tros e oi to cen tos me tros), nos ter mos
das dis po si ções con ti das na Me di da Pro vi só ria nº 82,
de 7 de de zem bro de 2002, e na Por ta ria – MT nº 766,
de 16 de de zem bro de 2002: 

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º da
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002. os re cur sos para
acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va men te da
Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co
in ci den te so bre a im por ta ção e a 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 etí li co com bus tí vel (CIDE).

4. O ple i to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo
MT por meio dos Ofí ci os nº 899, 900, 901, 902 e 903.
de 19 de de zem bro de 2002, e 904. de 23 de de zem-
bro de 2002, será aten di da me di an te o can ce la men to
de do ta ções or ça men tá ri as do pró prio Órgão, não
pas sí ve is de uti li za ção no pre sen te exer cí cio.

5. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Si mão Si ri neu Dias.

PS – GSE nº 242

Bra sí lia, 7 de abril 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 da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in clu sa
Me di da Pro vi só ria nº 92, de 2002, do Po der Exe cu ti vo,
que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, para os fins que es pe cí fi ca.”, 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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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92,
DE 2002, OFERECIDO NO PLENÁRIO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO
À COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB – SP. 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,
o pa re cer e a aná li se des sa me di da pro vi só ria
mos tram que são aten di dos os pres su pos tos
cons ti tu ci o na is e re le vân cia e ur gên cia. Qu an to ao 
mé ri to, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção da me di-
da pro vi só ria, já que está cla ra sua ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7  DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

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

Art. 12. Nos ter mos do art. 83, § 7º, da Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as 2002, é ve da da a exe cu ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos re la ci o na dos a obras ou ser -
vi ços que apre sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra -
ves, apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União,
cons tan tes do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO, e do Con-
gres so Na ci o nal.

§ 1º A ve da ção re fe ri da no ca put abran ge to -
dos os pro gra mas de tra ba lho dos Orça men tos Fis -
cal, da Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men to das es -
ta ta is, in clu si ve as al te ra ções ocor ri das no exer cí-
cio por meio de cré di tos adi ci o na is, e a exe cu ção fi -
nan ce i ra, em 2002, das res pec ti vas des pe sas ins -
cri tas em Res tos a Pa gar, no exer cí cio de 2001 e
nos an te ri o res.

§ 2º Qu an do não cons tar a in di ca ção de con -
tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em pro -
gra ma de tra ba lho cons tan te do Qu a dro VII, em

ane xo, fica ve da da a exe cu ção do cré di to or ça men-
tá rio do sub tí tu lo cor res pon den te.

§ 3º A de li be ra ção da Co mis são de que tra ta o
ca put será to ma da com fun da men to em in for ma-
ções pres ta das, pelo Tri bu nal de Con tas da União,
so bre as me di das sa ne a do ras das ir re gu la ri da des
apon ta das.

§ 4º O Tri bu nal de Con tas da União e os ór -
gãos de con tro le in ter no de cada um dos Po de res
fa rão o acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur-
sos nos es tri tos ter mos des te ar ti go, cer ti fi can-
do-se de que ne nhum dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos, em que te nham sido apon -
ta dos in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves, re ce ba
qua is quer re cur sos or ça men tá ri os, in for man do ao
Con gres so Na ci o nal as ile ga li da des even tu al men-
te ve ri fi ca das, sem pre ju í zo das pro vi dên ci as ca bí-
ve is.

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

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va-
lor de vin te e qua tro mi lhões, qua tro-
cen tos e um mil re a is, em fa vor do Mi-
nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$24.401.000,00 (vin te e qua tro mi lhões, qua tro-
cen tos e um mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio de Trans por tes, para os fins que es pe-
ci fi ca.

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 com bi na do com o § 3º do art.
167, 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$24.401.000.00 (vin te e qua tro mi lhões, qua tro-

cen tos e um mil re a is) em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes. para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta me di da pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta me di da pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002, 181º da
Inde pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 1.218, DE 2002

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 96, de 27 de de-
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 27 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM Nº 536/MP

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$24.401.000,00 (vin te e qua tro
mi lhões, qua tro cen tos e um mil re a is), em fa vor do Mi -
nis té rio dos Trans por tes – MT.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da
pelo Mi nis té rio dos Trans por tes por in ter mé dio do
Ofí cio nº 913/SE/MT, de 23 de de zem bro de 2002,
tem o pro pó si to de vi a bi li zar ao Esta do de Ro ra i ma
a trans fe rên cia do do mí nio de par te da ma lha ro do-
viá ria fe de ral, cor res pon den te a 187,7 qui lô me tros
(cen to e oi ten ta e sete qui lô me tros e se te cen tos
me tros), nos ter mos das dis po si ções con ti das na
Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de
2002, e na Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem bro
de 2002.

3. Em con so nân cia com o dis pos to no art. 2º
da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002, os re cur sos
para acor rer ao cré di to se rão ori un dos ex clu si va-
men te da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co in ci den te so bre a im por ta ção e a 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 etí li co com bus tí vel
(CIDE), me di an te o can ce la men to par ci al de do ta-
ções do ór gão, não pas sí ve is de uti li za ção no pre -
sen te exer cí cio.

4. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Me di da
Pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o
art. 167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Gu i lher me Go mes Dias.

PS – GSE nº 243

Bra sí lia, 7 de abril 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 da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in -
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 96, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”, 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.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA

DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, Á MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 96, DE 2002

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP. Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, os pres su pos tos cons ti tu ci o na-
is de re le vân cia ur gên cia es tão per fe i ta men te iden ti fi-
ca dos na me di da pro vi só ria. Por tan to, so mos pela ad -
mis são da mes ma.

A ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria tam-
bém está per fe i ta men te aten di da. Qu an to ao mé ri to,
so mos pela apro va ção da me di da pro vi só ria.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82,
DE 7 DE DEZEMBRO 2002

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os es ta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de par te da ma lha ro do viá ria sob ju-
ris di ção fe de ral, nos ca sos que es pe ci fi-
ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-

ções es ta be le ci dos nes ta me di da pro vi só ria, aos es -
ta dos e ao Dis tri to Fe de ral, em de cor rên cia da trans -
fe rên cia de do mí nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio
do Mi nis té rio dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or -
ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i-
ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE,
de que tra ta a Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de
2001, ob ser va dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em -
pe nho e de pa ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to em 
até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra do
ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o §
4º do art. 1º.

§ 2º O va lor do re pas se será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 3º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de
do mí nio e o re pas se de que tra ta esta me di da pro vi-
só ria fi cam con di ci o na dos à:

I – de cla ra ção pelo es ta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio ou 
com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho
e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a dos por sua
con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da União;

II – adim plên cia do es ta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is
obri ga ções fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;
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III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do di -
re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de ni-
za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe de ra is.

§ 4º O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re
este ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten so ou
ale ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res -
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is sem con vê nio ou com con -
vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té-

rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$36.874.206,00 (trin ta e seis mi lhões, oi to cen tos
e se ten ta e qua tro mil, du zen tos e seis re a is), em fa -
vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té-
rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al
para os fins que es pe ci fi ca.

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, com bi na do com o § 3º do art. 
167 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 aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,00 (trin ta e seis mi lhões, oi to cen tos
e se ten ta e qua tro mil, du zen tos e seis re a is) em fa vor

do Mi nis té rio de Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta me di da pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as con for me in di ca do no Ane xo
II des ta me di da pro vi só ria.

Art. 3º Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

06392 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    571ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 06393ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL572     



06394 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    573ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  8 06395ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL574     



06396 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    575ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



MENSAGEM Nº 1.245, DE 2002

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 102 ,de 30 de de -
zem bro de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 549/MP

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de Me di da Pro vi só ria que abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$36.874.206,00 (trin ta e seis
mi lhões, oi to cen tos e se ten ta e qua tro mil, du zen tos e
seis re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al.

2. O cré di to, cuja so li ci ta ção foi for ma li za da pelo
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al por in -
ter mé dio do Avi so nº 374, de 27 de de zem bro de
2002, tem o pro pó si to de vi a bi li zar o pa ga men to de

des pe sas, no âm bi to do Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til – PETI, com Con ces são da Bol sa
Cri an ça-Ci da dã e Aten di men to à Cri an ça e ao Ado -
les cen te em Jor na da Esco lar Ampli a da.

3. Atu al men te o Pro gra ma aten de 807.635 cri -
an ças e ado les cen tes de sen vol ven do um con jun to de 
nove ações com ati vi da des de re for ço es co lar, es por-
ti vas, ar tís ti cas, cul tu ra is e lú di cas, ten do sem pre
como pri o ri da de a aten ção à fa mí lia, bus can do a pro -
mo ção e a in clu são so ci al.

4. A fal ta des ses re cur sos terá um im pac to ex tre-
ma men te ne ga ti vo no PETI, vis to que o não pa ga men-
to das par ce las de no vem bro e de zem bro po de rá acar -
re tar o re tor no de cri an ças e ado les cen tes ao tra ba lho,
es pe ci al men te por se tra tar de pe río do de fé ri as es co-
la res, tor nan do-os mais sus ce tí ve is ao tra ba lho in fan til.
Além dis so, as fa mí li as ten dem a re ti rar seus fi lhos do
pro gra ma quan do há atra so no re pas se dos re cur sos,
re sul tan do em des cré di to para es sas fa mí li as.

5. Cabe es cla re cer que, se gun do in for ma ções do 
Mi nis té rio da Edu ca ção, os re ma ne ja men tos pro pos-
tos não acar re ta rão pre ju í zos à exe cu ção das pro gra-
ma ções ob je to de can ce la men to, uma vez que fo ram
de ci di dos com base em pro je ções de suas pos si bi li da-
des de dis pên dio até o fi nal do pre sen te exer cí cio.

6. Nes sas con di ções, e ten do em vis ta a ur gên-
cia e re le vân cia da ma té ria, sub me to à con si de ra ção
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de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de me di da
pro vi só ria, am pa ra da no art. 62, com bi na do com o art. 
167, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Gu i lher me Go mes Dias.

PS-GSE nº 244

Bra sí lia, 7 de abril 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 da à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 102, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es pe ci fi-
ca”, 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.

CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

NOTA TÉCNICA Nº 8, DE 2003

Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da
Pro vi só ria no 102, de 2002, quan to à ade -
qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra.

I – Intro du ção

Esta Nota Téc ni ca des ti na-se, nos ter mos do
art. 19 da Re so lu ção nº 1, de 2002 – CN, a for ne cer
sub sí di os para a aná li se no que con cer ne à ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria
nº 102, de 30 de de zem bro de 2002, que Abre cré di to
ex tra or di ná rio, no va lor de R$36.874.206,00, em fa vor
do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para os fins que es pe ci fi ca.

II – Sín te se e Aspec tos Re le van tes

Nos ter mos do art. 62, com bi na do com o § 3º
do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da 
Re pú bli ca, por in ter mé dio da Men sa gem nº 1.245,
sub me te à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal a
Me di da Pro vi só ria nº 102, de 30 de de zem bro de
2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor de
R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es pe-
ci fi ca.

A Expo si ção de Mo ti vos (EM) nº 549/MP, do Mi -
nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão, es cla re ce que o cré di to des ti na-se a vi a bi li zar o
pa ga men to de des pe sas, no âm bi to do pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til – PETI, com a Con -
ces são da Bol sa Cri an ça-Ci da dã e com o aten di men-
to à cri an ça e ao ado les cen te em jor na da es co lar am -
pli a da.

Se gun do a EM, a fal ta des ses re cur sos terá um
im pac to ex tre ma men te ne ga ti vo no Peti, vis to que o
não pa ga men to das par ce las de no vem bro e de zem-
bro po de rá acar re tar o re tor no de cri an ças e ado les-
cen tes ao tra ba lho in fan til, es pe ci al men te por se tra -
tar de pe río do de fé ri as es co la res. Além dis so, as fa -
mí li as ten dem a re ti rar os fi lhos do pro gra ma quan do
há atra so no re pas se dos va lo res.

Os re cur sos para aten di men to são pro ve ni en-
tes da anu la ção par ci al das ações de Par ti ci pa ção
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em Pro gra mas Mu ni ci pa is de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma Asso ci a dos a Ações So ci o e du ca ti vas – Bol -
sa Esco la, no âm bi to do Mi nis té rio da Edu ca ção.
Con for me cons ta na EM e se gun do in for ma ções do
Mi nis té rio da Edu ca ção, os re ma ne ja men tos pro-
pos tos não acar re ta rão pre ju í zos à exe cu ção das
pro gra ma ções ob je to de can ce la men to, uma vez
que fo ram de ci di dos com base em pro je ções de
suas pos si bi li da des de dis pên dio até o fi nal do pre -
sen te exer cí cio.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE
2002, OFERECIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS , EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA DE PLANOS , ORÇAMENTOS

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO. 

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Para emi tir pa -
re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, para 
que a me di da te nha to dos os pre ce i tos cons ti tu ci o-
na is, no mé ri to, so mos fa vo rá ve is à ade qua ção fi-
nan ce i ra.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia às Me di das Pro vi só ri as nºs 92,
96 e 102, de 2002, 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 en con tra-se es go ta do des de o úl ti mo dia 2 de
abril. Uma vez re ce bi das for mal men te pelo Se na do
Fe de ral, nes ta data, as Me di das Pro vi só ri as 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 até que se ul ti me suas vo ta ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên-
cia, ha ven do con cor dân cia das Li de ran ças da Casa,
in clui as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia de ama -
nhã, dia 8 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Não há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon e Jef fer son Pé -
res e a Srª Se na do ra Serys Slhes sa ren ko 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 do Se na do
Fe de ral.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui sur pre en di do, no dia
18 do cor ren te, com a di vul ga ção de uma nota subs -
cri ta pe los ór gãos que in te gram o Sis te ma Na ci o nal
de De fe sa do Con su mi dor (SNDC) que tece crí ti cas
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 520/99 (que as su miu
o nº 6.954/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de mi nha
au to ria.

Ale ga va a nota que o re fe ri do pro je to al te ra a lei
dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is “na me di da em que re -
ti ra, da com pe tên cia des se ju í zo, as ca u sas afe tas às
re la ções de con su mo, e, as sim, nega aces so, aos
con su mi do res, à jus ti ça es pe ci a li za da e gra tu i ta”.

A nota é equi vo ca da. Como pode ser lido na jus -
ti fi ca ti va do meu Pro je to de Lei, o ob je ti vo bá si co era
de li mi tar com cla re za as es fe ras de atu a ção da Jus ti-
ça Espe ci al Cí vel em con tra po si ção às atri bu i ções da
Jus ti ça Co mum, de modo a ga ran tir, ao ci da dão, ce le-
ri da de e ob je ti vi da de em sua per se cu ção ju di ci al, eli -
mi nan do du bi e da des e re la ti vi za ções.

O men ci o na do pro je to tra mi tou pelo Se na do,
des de 1999, e, em mo men to al gum, foi con tes ta do
pe los or ga nis mos de de fe sa do con su mi dor. Foi apro -
va do, aqui no Se na do, por una ni mi da de. Se guiu, en -
tão, para a Câ ma ra dos De pu ta dos, onde foi am pla-
men te dis cu ti do e re ce beu um subs ti tu ti vo de au to ria
do De pu ta do Re na to Vi an na.

Por tan to, o que vai ser vo ta do, ago ra, na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção da Câ ma ra

dos De pu ta dos é o subs ti tu ti vo do De pu ta do Re na to
Vi an na e não o meu Pro je to.

É im por tan te res sal tar que, para che gar ao seu
pa re cer, o De pu ta do Re na to Vi an na re u niu onze pro -
je tos que tra ta vam do mes mo as sun to. Por isso, eu
não con se gui en ten der por que a nota er rô nea cita
ape nas o meu nome. Ou seja, cita um pro je to que não 
exis te mais. 

No seu ter ce i ro pa rá gra fo, exi ge a equi vo ca da
nota uma ur gen te dis cus são do Pro je to de Lei com a
so ci e da de, “ in clu si ve com a par ti ci pa ção da Co mis-
são de De fe sa do Con su mi dor da Câ ma ra, sob pena
de com pro me ti men to da le ga li da de do pro je to”. Pa re-
ce, pela re da ção si nu o sa, que sou con trá rio à dis cus-
são do as sun to no âm bi to da re fe ri da Co mis são. Não
é ver da de. Mas, para que mi nha po si ção fi que ain da
mais cla ra, su ge ri, em car ta, ao pre si den te da Co mis-
são de De fe sa do Con su mi dor que avo cas se o Pro je-
to para ser de ba ti do na que la Co mis são.

Pois bem, em face des sa nota, en ca mi nhei, no
dia 21 do cor ren te, ao Exmo. Sr. Mi nis tro da Jus ti ça,
Dr. Már cio Tho maz Bas tos, ofí cio re la tan do todo o in -
ci den te e pe din do a S. Exª que ve ri fi cas se de onde ha -
via par ti do o erro no âm bi to do seu mi nis té rio.

Então, no dia 24, re ce bi o Me mo ran do nº
1376/2003/SDE/GS, do Sr. Da ni el Kre pel Gold berg,
Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co, do Mi nis té rio da
Jus ti ça, no qual ele la men ta o ocor ri do e me pede es -
cu sas pela emis são de ju í zo equi vo ca do da Nota.

Eis o que diz a car ta:

Se nhor Se na dor,
Em aten ção a sua mis si va da ta da de

20 de mar ço úl ti mo, en ca mi nha da ao Se-
nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, gos ta ria
de pe dir vê nia para me di ri gir a Vos sa Exce -
lên cia, na qua li da de de res pon sá vel di re to
pelo De par ta men to de Pro te ção e De fe sa
do Con su mi dor (DPDC), para ex por e es cla-
re cer o quan to se gue:

La men to e es cu so-me pela Nota subs -
cri ta pe los ór gãos que com põem o Sis te ma
Na ci o nal de De fe sa do Con su mi dor
(SNDC), re u ni dos no úl ti mo dia 19, no
DPDC, por oca sião do “10º Fó rum Na ci o nal
dos PROCON’s e Pro mo to ri as do Con su mi-
dor”, cuja in fe liz re da ção aca bou dan do azo
a mal-en ten di dos.

Ja ma is foi in ten ção en vol ver ne ga ti va-
men te o nome de Vos sa Exce lên cia, cu jos
qua ren ta anos de vida pú bli ca fo ram re co-
nhe ci da men te vol ta dos à de fe sa da ci da da-
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nia, dos di re i tos hu ma nos, da de mo cra cia e, 
em es pe ci al, dos di re i tos dos con su mi do res,
mor men te por que, como ce di ço, Vos sa
Exce lên cia foi e é o prin ci pal ar ti cu la dor da
apro va ção da emen da subs ti tu ti va do De pu-
ta do Re na to Vi an na, que re ti fi ca even tu al
im pre ci são do PLS 520/99, no que tan ge ao
di re i to dos con su mi do res.

Apro ve i to o en se jo para so li ci tar uma
au diên cia em data e ho rá rio de sua con ve-
niên cia, para que pos sa mos dis cu tir agen da
em co mum das ma té ri as ati nen tes à de fe sa
do con su mi dor e da con cor rên cia.

Res pe i to sa men te, – Da ni el Kre pel
Gold berg.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia
25 de mar ço, en ca mi nhei cor res pon dên cia aos pre-
si den tes das co mis sões de De fe sa do Con su mi dor e 
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos
pe din do ao pri me i ro que avo cas se o meu Pro je to –
ou me lhor, o Subs ti tu ti vo que o en glo bou – e su ge-
rin do “que to das as en ti da des de de fe sa do con su-
mi dor do país se jam con vi da das a par ti ci par de au-
diên ci as pú bli cas so bre o as sun to. Aliás, idên ti ca ini -
ci a ti va ado ta rei quan do o pro je to vol tar ao Se na do,
pois cer ta men te será mo di fi ca do na Câ ma ra. Aqui,
exi gi rei que se jam con vo ca das to das as gran des en -
ti da des na ci o na is de de fe sa do con su mi dor”.

Eis aqui a ín te gra da car ta que en vi ei, em 25 de
mar ço do cor ren te, ao pre si den te da Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor:

Exmo. Sr. Pre si den te
Da Co mis são de De fe sa do Con su mi dor
De pu ta do Gi val do Ca rim bão
Câ ma ra dos De pu ta dos.
Nes ta

Se nhor De pu ta do,
Re ce bi, no dia de hoje, Me mo ran do

nú me ro 1376/2003, do se nhor Da ni el Kre pel
Gold berg, se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co,
do Mi nis té rio da Jus ti ça, no qual ele la men ta
e me pede es cu sas pela emis são de uma
Nota subs cri ta pe los ór gãos que in te gram o
Sis te ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi-
dor(SNDC) que dava mar gem a mal-en ten-
di do so bre mi nha po si ção a res pe i to de lei – 
tra tan do do di re i to dos con su mi do res – que
está sen do exa mi na da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

No seu ter ce i ro pa rá gra fo, “re co men-
da” a nota equi vo ca da do SNDC “uma ur-
gen te dis cus são com a so ci e da de, in clu si ve
com a par ti ci pa ção da Co mis são de De fe sa
do Con su mi dor, sob pena de com pro me ti-
men to da le ga li da de do pro je to, em face da
ma té ria con su me ris ta nele tra ta da”.

Pode pa re cer, pela re da ção en vi e sa da,
que sou con trá rio à dis cus são do as sun to.
Assim, o ob je ti vo cen tral des ta car ta que re -
me to, hoje, à Vos sa Exce lên cia, é jus ta men-
te su ge rir que to das as en ti da des de de fe sa
do con su mi dor do país se jam con vi da das a
par ti ci par de au diên ci as pú bli cas so bre o
as sun to. Aliás, idên ti ca ini ci a ti va ado ta rei
quan do o pro je to vol tar ao Se na do, pois cer -
ta men te será mo di fi ca do na Câ ma ra.

Cer to de que Vos sa Exce lên cia dará a
mais am pla di vul ga ção aos de ba tes que ve -
nham a ser re a li za dos nes sa Co mis são,
quan do aí for dis cu ti do o subs ti tu ti vo do De -
pu ta do Re na to Vi an na, co lo co-me à sua dis -
po si ção para com pa re cer a qual quer de ba te
ou au diên cia pú bli ca.

Cor di al men te, – Pe dro Si mon.

Trans cre vo, a se guir, a car ta que, no dia 25 de
mar ço do cor ren te, en vi ei ao pre si den te da Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ-
ma ra dos De pu ta dos:

Exmo. Sr. Pre si den te
Da Co mis são de Cons ti tu i ção e

Jus ti ça e de Re da ção
De pu ta do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh
Câ ma ra dos De pu ta dos.
Nes ta

Se nhor De pu ta do,
Re ce bi, no dia de hoje, Me mo ran do

nú me ro 1376/2003, do se nhor Da ni el Kre pel
Gold berg, se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co,
do Mi nis té rio da Jus ti ça, no qual ele la men ta
e me pede es cu sas a emis são de uma Nota
subs cri ta pe los ór gãos que in te gram o Sis te-
ma Na ci o nal de De fe sa do Con su mi-
dor(SNDC) que dava mar gem a mal-en ten-
di do so bre mi nha po si ção a res pe i to de lei – 
tra tan do do di re i to dos con su mi do res – que
está sen do exa mi na da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

No seu ter ce i ro pa rá gra fo, “re co men-
da” a nota equi vo ca da do SNDC “uma ur-
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gen te dis cus são com a so ci e da de, in clu si ve
com a par ti ci pa ção da Co mis são de De fe sa
do Con su mi dor, sob pena de com pro me ti-
men to da le ga li da de do pro je to, em face da
ma té ria con su me ris ta nele tra ta da”.

Pode pa re cer, pela re da ção en vi e sa da,
que sou con trá rio à dis cus são do as sun to.
Assim, o ob je ti vo cen tral des ta car ta que re -
me to, hoje, à Vos sa Exce lên cia, é jus ta men-
te su ge rir que to das as en ti da des de de fe sa
do con su mi dor do país se jam con vi da das a
par ti ci par de au diên ci as pú bli cas so bre o
as sun to. Aliás, idên ti ca ini ci a ti va ado ta rei
quan do o pro je to vol tar ao Se na do, pois cer -
ta men te será mo di fi ca do na Câ ma ra.

Cer to de que Vos sa Exce lên cia dará a
mais am pla di vul ga ção aos de ba tes que ve -
nham a ser re a li za dos nes sa Co mis são,
quan do aí for dis cu ti do o subs ti tu ti vo do De -
pu ta do Re na to Vi an na, co lo co-me à sua dis -
po si ção para com pa re cer a qual quer de ba te
ou au diên cia pú bli ca.

Cor di al men te, – Pe dro Si mon.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia
pri me i ro de abril, re ce bi mais uma cor res pon dên cia – 
Ofí cio 1536/2003, da Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi-
co, do Mi nis té rio da Jus ti ça, em que me era en vi a da
a có pia de uma Ata de uma re u nião da Di re to ria da
Asso ci a ção Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co do Con su-
mi dor(MPCON), re a li za da no dia 28 de abril do cor-
ren te, du ran te o III Encon tro Na ci o nal da en ti da de,
em San ta Ca ta ri na. Nes sa Ata fica, mais uma vez,
es cla re ci do o equí vo co em tor no do meu Pro je to.

Diz a car ta da SDE que foi de vi do a atu a ção do
Sr. Ri car do Mo ris hi ta, Di re tor do De par ta men to de
Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor, da Se cre ta ria de
Di re i to Eco nô mi co, que o MPCON pre pa rou a Ata em
que fica bem cla ro que aque la en ti da de nada tem
con tra o meu Pro je to.

Eis a ín te gra da Ata da Re u nião da Di re to ria da
Asso ci a ção Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co do Con su-
mi dor:

Aos vin te e oito dias do mês de mar ço do ano de
dois mil e três, na sala San ta Ma ria,do Ho tel Cos tão
do San ti nho, na Ci da de de Flo ri a nó po lis-SC, re u-
niu-se a di re to ria da Asso ci a ção Na ci o nal do Mi nis té-
rio Pú bli co do Con su mi dor – MPCON, pre sen tes os
di re to res Fá bio de Sou za Tra ja no, Mu ri lo de Mo ra es e
Mi ran da, Már cia Re gi na Buso Ro dri gues, Del fi no
Cos ta Neto, Alci no Oli ve i ra de Mo ra es, Só lon Ivo da
Sil va Fi lho, Ama ury Arti mos da Mata e Ciro Expe di to

Che ra i ber, pre si di da pelo Dr. Au ris val do Melo Sam pa-
io, Pre si den te, e con vo ca da ex tra or di na ri a men te a
pe di do do Dr. Ri car do Mo ris hi ta Wada, Di re tor do De -
par ta men to de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor.
Aber ta a re u nião, pas sou, o Sr. Pre si den te a pa la vra
ao Dr. Ri car do, que es cla re ceu o equí vo co en vol ven-
do a ini ci a ti va do Pro je to de Lei nº 520/99, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon que em ne nhum mo men to
pre ten deu a re vo ga ção da com pe tên cia dos ju i za dos
es pe ci a is para apre ci ar ações do con su mi dor; que
nes te sen ti do se co lo cou in te i ra men te a fa vor do con -
su mi dor e à dis po si ção des ta Asso ci a ção para evi tar
com que o pro je to, na sua re da ção ori gi nal, seja apro -
va do. Em se gui da, foi co lo ca da em dis cus são a ques -
tão, sen do, fi nal men te, à una ni mi da de, de li be ra da a
sus pen são da mo ção apro va da na re u nião re a li za da
on tem, de ci din do mais a Di re to ria que de ve rá ser
agen da da re u nião com o Par la men tar a fim de co lher
pes so al men te a sua po si ção acer ca da ques tão apre -
ci a da nes ta opor tu ni da de, bem como le var-lhe su ges-
tões da MPCON a res pe i to do PL 520/99. Nada mais
a se apre ci ar, de ter mi nou, o Sr. Pre si den te, o en cer ra-
men to des ta ata, que foi la vra da por mim, Mu ri lo de
Mo ra es e Mi ran da, Se gun do Se cre tá rio da MPCON,
que as si no em con jun to com o Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em face
des se equí vo co e da sua pos te ri or re ti fi ca ção, eu me
sen ti obri ga do a afir mar, de pú bli co, que nada te nho
con tra os con su mi do res bra si le i ros, com os qua is,
aliás, te nho um pas sa do de lu tas con jun tas para ten -
tar di mi nu ir a in jus ti ças que so frem.

Digo mais ain da: nada te nho con tra o am plo de -
ba te de qual quer as sun to no Par la men to. Ao lon go de
toda a mi nha ati vi da de par la men tar, sem pre foi fa vo-
rá vel aos mais lar gos de ba tes por que só com eles é
que con se gui mos che gar às me lho res leis para a nos -
sa so ci e da de.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
vim a esta tri bu na, hoje.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me ço com um
re gis tro que, no fun do, é uma pro fis são de fé. Des de a 
in fân cia, re ce bi a bên ção de ser va ci na do con tra a do -
en ça do ra cis mo, gra ças ao fato de ha ver con vi vi do
com co le gas e com pa nhe i ros ne gros e mes ti ços, al -
guns dos qua is per ma ne cem meus ami gos até hoje.

Re pi lo, por tan to, qual quer acu sa ção de que mi -
nhas pa la vras es te jam ei va das de âni mo dis cri mi na-
tó rio, quan do ma ni fes to mi nha dis cor dân cia em re la-
ção à ins ti tu i ção de co tas ra ci a is nas uni ver si da des e
no ser vi ço pú bli co em ge ral.
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Admi tin do, em bo ra, que o re gi me de co tas pos -
sa ser de fen di do numa pers pec ti va ju rí di ca, no mar co
das cha ma das po lí ti cas pú bli cas de dis cri mi na ção po -
si ti va – con for me a cé le bre ma ni fes ta ção de Rui Bar -
bo sa, para quem a jus ti ça con sis te em tra tar de si gual-
men te os de si gua is –, es tou con vic to de que a ques -
tão traz à ba i la di le mas éti cos que não po dem ser ne -
gli gen ci a dos sem sé ri os pre ju í zos para a so ci e da de.

Qu e ro di zer, Sr. Pre si den te, que as co tas ra ci a is
po de rão ge rar si tu a ções de ab so lu ta ini qüi da de, mu i-
tas ve zes be ne fi ci an do ri cos em de tri men to de po-
bres. Pois iní quo é fa vo re cer al guém em ra zão de sua
cor, sem aten tar para a sua ren da. Ou será que al-
guém en tre nós, em sã cons ciên cia, te ria co ra gem de
pon de rar po si ti va men te a pro va do fi lho do Pelé e as -
sim con ce der-lhe van ta gem com pe ti ti va so bre o fi lho
de uma fa xi ne i ra bran ca?

E o que di zer, numa so ci e da de mis ci ge na da
como a nos sa, dos con fli tos de in ter pre ta ção ad vin-
dos da pro pos ta de al guns mo vi men tos e or ga ni za-
ções não-go ver na men ta is para que se de i xe ao sub -
je ti vis mo dos in te res sa dos a res pon sa bi li da de pela
de fi ni ção da pró pria cor?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es sas e
ou tras con tra di ções aflo ra ram com di dá ti ca ni ti dez
em re cen te exa me ves ti bu lar pro mo vi do pela Uni ver-
si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro (UERJ). O epi só-
dio traz va li o sas li ções para to das as au to ri da des pú -
bli cas in te res sa das em com ba ter as de si gual da des
so ci a is sem cair nas fa lá ci as da de ma go gia iní qua e
da ni nha.

Na vi são de qual quer edu ca dor dig no do tí tu lo, o 
re sul ta do da que le exa me só pode ser con si de ra do
um re ma ta do de sas tre. Se não, ve ja mos.

Dos can di da tos apro va dos, me nos de 37% ob ti-
ve ram sua clas si fi ca ção in de pen den te men te do sis te-
ma de co tas. Vale aqui lem brar que este foi apro va do
em fi na is de 2001, pre ven do que me ta de das va gas
da UERJ se des ti na ri am aos es tu dan tes de es co las
pú bli cas flu mi nen ses. Na úl ti ma hora, po rém, a
Assem bléia Le gis la ti va mo di fi cou a pro pos ta para in -
clu ir uma cota de 40% de va gas para can di da tos par -
dos e ne gros. Para con ci li ar tais exi gên ci as, a uni ver-
si da de viu-se obri ga da a re a li zar dois ves ti bu la res: o
pri me i ro para can di da tos egres sos do en si no pú bli co,
e o se gun do no tra di ci o nal sis te ma clas si fi ca tó rio.

O pro ble ma, Sr. Pre si den te, é que imen so nú me-
ro de can di da tos de cla rou-se ne gro ou par do a fim de
ti rar van ta gem do cri té rio da au to de fi ni ção, mes mo que 
esta es ti ves se em fla gran te con fli to com a cor re gis tra-
da nos do cu men tos de iden ti da de. Não sei se os no-
bres pa res aten ta ram para a se ri e da de do epi só dio:

até ago ra, a UERJ não foi ca paz de di zer se a lei de co -
tas foi cum pri da ou não, pois nin guém sabe quan tos
fra u da ram o sis te ma ou dele par ti ci pa ram em boa fé.

O con cur so aca bou ge ran do duas clas ses de
es tu dan tes cu jas per for man ces não po de ri am ser
mais dís pa res. To me mos como exem plo o cur so de
Odon to lo gia. Ali, o úl ti mo apro va do com base nas co -
tas ob te ve pon tu a ção cer ca de 15 ve zes me nor que o
úl ti mo clas si fi ca do no es que ma tra di ci o nal.

Não deve, pois, ca u sar es pan to que mu i tos re -
pro va dos te nham de ci di do re cor rer à Jus ti ça para se
pro te ger do que con si de ram vi o la ção dos seus di re i-
tos cons ti tu ci o na is, de vez que a nos sa Lei Ma i or, no
seu ar ti go 206, in ci so I, ga ran te a to dos “igual da de de
con di ções no aces so e na per ma nên cia na es co la”. É
fá cil pre ver que os já obs tru í dos ca na is do Ju di ciá rio
fi ca rão ain da mais atra van ca dos, sem que isso im pe-
ça os per pe tra do res de au to de fi ni ções fal sas de fre -
qüen ta rem as au las na UERJ.

No mo men to em que tra mi ta na Câ ma ra dos De -
pu ta dos pro po si ção já apro va da nes ta Casa, de teor
mu i to se me lhan te à lei flu mi nen se de co tas uni ver si-
tá ri as, lan ço um úl ti mo aler ta na es pe ran ça de im pe-
dir a ge ne ra li za ção de tais ab sur dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io sin -
ce ra men te que as me lho res po lí ti cas de ação afir ma ti-
va são aque las ba se a das em pro vi dên ci as emer gen ci-
a is e de lar go pra zo, com foco na ren da como di fe ren ci-
al de opor tu ni da des edu ca ci o na is. No pri me i ro caso,
es ta ri am as bol sas cur si nho pré-ves ti bu lar, fi nan ci a das
pelo po der pú bli co, em be ne fí cio de es tu dan tes com -
pro va da men te po bres, ne gros ou não. No se gun do, fi -
gu ra ri am me di das como o for ta le ci men to de pro gra-
mas de bol sa-es co la e a ado ção de in cen ti vos sa la ri a is
para pro fes so res e di re to res de es co las pú bli cas cu jos
alu nos com pro vas sem bom de sem pe nho em cer ta-
mes na ci o na is pe rió di cos. Afi nal, é ali, nos ní ve is fun -
da men tal e mé dio, que as de si gual da des se cris ta li-
zam, e o ves ti bu lar fun ci o na como mero e tar dio re fle xo
de uma cru el es tra ti fi ca ção en tre cri an ças e jo vens das 
clas ses pri vi le gi a das, de um lado, e os fi lhos da ex clu-
são, de ou tro. Di ria mais: que essa cris ta li za ção per ver-
sa co me ça a ope rar bem an tes até, no ní vel da pré-es -
co la, fora do al can ce de me ni nos e me ni nas po bres,
cujo di re i to ao es tu do é ga ran ti do ape nas a par tir dos
sete anos de ida de, quan do os fi lhos das clas ses mé di-
as e al tas, a par de bem for ni das bi bli o te cas no lar ou
nas ca sas de pa ren tes, há mu i to es tão imer sos no am -
bi en te rico em es tí mu los in te lec tu a is e mo to res dos jar -
dins de in fân cia e das clas ses de al fa be ti za ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no in tu i to
de em ba sar es sas e ou tras pro pos tas ca pa zes de
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trans for mar a es co la pú bli ca, do atu al foco re pro du tor
de in jus ti ça so ci al, em ala van ca de eman ci pa ção das
ma i o ri as ra ci o na is, aca bo de so li ci tar à Con sul to ria Le -
gis la ti va des ta Casa es tu do que per mi ta co lo car em
pers pec ti va his tó ri co-com pa ra ti va se gu ra os re sul ta-
dos da le gis la ção de co tas em pa í ses de sen vol vi dos,
em es pe ci al os Esta dos Uni dos, onde o sis te ma foi im -
plan ta do em 1964, con for me a Lei dos Di re i tos Ci vis,
pro mul ga da pelo en tão pre si den te Lyndon John son.
São aná li ses que, a cur to pra zo, po de ri am ali men tar ci -
clos de de ba tes e au diên ci as pú bli cas em nos sas Co -
mis são de Edu ca ção e de Assun tos So ci a is, com vis ta
a uma pro du ção le gis la ti va opor tu na e sen sa ta.

É sem pre mu i to bom apren der com os acer tos
e, so bre tu do, com os er ros dos ou tros, des de que es -
te ja mos dis pos tos a apli car a es sas ex pe riên ci as es -
tran ge i ras o prin cí pio da “re du ção so ci o ló gi ca” às
con di ções na ci o na is, con for me en si na va o sa u do so e
no tá vel so ció lo go ne gro Alber to Gu er re i ro Ra mos.
Caso con trá rio, mar cha re mos rumo a um do lo ro so fi -
as co de po lí ti ca pú bli ca, se, por exem plo, ig no rar mos
que as ações afir ma ti vas nor te-ame ri ca nas têm por
pres su pos to cos tu mes re fle ti dos em an ti ga de ci são
da Su pre ma Cor te se gun do a qual a exis tên cia de um
ses sen ta e qua tro avos de as cen den tes ne gros bas ta
para de fi nir al guém como ne gro.

O trans plan te me câ ni co e acrí ti co des sas po lí ti cas
para uma so ci e da de como a nos sa, ha bi tu a da a fun ci o-
nar se gun do pres su pos tos qua se sem pre di a me tral-
men te in ver sos, não de i xa rá de pro du zir con se qüên ci as
pa ra do xa is, por ve zes bas tan te in de se já ve is.

Em suma, Sr. Pre si den te, co tas so ci a is, tal vez;
ra ci a is, não! Estas me pa re cem um equí vo co pe ri go-
so, com o qual não pos so con cor dar.

Se mi nha po si ção for in com pre en di da ou mal in -
ter pre ta da, pa ciên cia. Ho mem pú bli co que se pre za
não as su me po si ções cal cu lan do van ta gens ele i to re i-
ras ao sa bor das pes qui sas de po pu la ri da de.

Mu i to obri ga do.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,

JORNALISTAS DE TODO O PAÍS SE MOBILIZAM
EM DEFESA DA PROFISSÃO

Os jor na lis tas bra si le i ros es ta rão du ran te o dia
de hoje, 7 de abril, dia do jor na lis mo, uni dos em de fe-
sa da re gu la men ta ção pro fis si o nal con tra a de ci são
ju di ci al da Ju í za Car la Ris ter, da 16ª Vara Cí vel da
Jus ti ça Fe de ral de São Pa u lo, que con ce de a tu te la
an te ci pa da con tra a exi gên cia de qual quer for ma ção
para o exer cí cio da pro fis são de jor na lis ta.

Atos pú bli cos por todo o País se rão re a li za dos
re u nin do pro fis si o na is, es tu dan tes e en ti da des de
clas ses mo bi li za das para o ma ni fes to na ci o nal.

No Acre, ses são so le ne em ho me na gem ao Dia
do Jor na lis mo; no Ce a rá pa les tras em fa cul da des e
uni ver si da des; no su des te, ma ni fes ta ção e pas se a ta
até o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral onde será en tre gue
ma ni fes to ao Pre si den te do Tri bu nal; no Rio Gran de
do Sul, out do ors com a cam pa nha em de fe sa da for -
ma ção pro fis si o nal fo ram es pa lha dos pelo es ta do e
hou ve dis tri bu i ção de ma ni fes to na es qui na de mo crá-
ti ca da ca pi tal; e, em Mato Gros so, o Sin di ca to dos
Jor na lis tas fará ma ni fes ta ção em fren te à De le ga cia
Re gi o nal do Tra ba lho com apo io do Sin di ca to dos
Ban cá ri os e  daCUT.

Os jor na lis tas es ta rão mo bi li za dos na ci o nal-
men te du ran te toda a pri me i ra quin ze na em de fe sa da 
for ma ção es pe cí fi ca para o exer cí cio da pro fis são
para que esta ve nha a ser no va men te res pe i ta da.

A Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas (FENAJ)
e os Sin di ca tos de Jor na lis tas en ten dem que a de ci-
são da Ju í za é con tra ria ao in te res se pú bli co, re ti ran-
do qual quer exi gên cia de uma for ma ção, por mí ni ma
que seja, para o exer cí cio do jor na lis mo, pro fis são
que, em sua exis tên cia, tem for ma de ci si va na qua li-
da de da in for ma ção di vul ga da à so ci e da de. De ci são
que ten ta re ti rar dos jor na lis tas uma con quis ta de oito
dé ca das: a exi gên cia de for ma ção es pe cí fi ca para a
ob ten ção do re gis tro pro fis si o nal.

(Nota di vul ga da pela Fe naj
em 10 de ja ne i ro de 2003.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia
vai en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos
Srs. Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002)

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, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 2, de 2003, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 83, de 2002, que dis põe so bre a con ces são
da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra-
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ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên-
ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ra fa el Gu er ra (PSDB-MG), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2003.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, 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, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe so bre a trans fe-
rên cia da União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral
de seg men tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe -
de ral, nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li (PMDB-DF), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de
2003, com mo di fi ca ções, e pela re je i ção das Emen-
das nºs 1 a 9.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85 DE 2002

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 85, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor
de qua ren ta e cin co mi lhões de re a is, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos, Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la-
tor: De pu ta do Pe dro No va is (PMDB-MA), pre li mi-

nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002

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 87, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio, no
va lor de se te cen tos e oi ten ta mi lhões, trin ta e nove mil 
re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca , ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor:
De pu ta do Mus sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i ra e 
or ça men tá ria, e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to Sou za

5

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)

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, do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 4, de 2003, que  al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de 1993, da Lei
nº 10.470, de 25 de ju nho de 2002, e da Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990, cria car gos efe -
ti vos, car gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm -
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n º
86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
to ra: De pu ta da Ann Pon tes (PMDB-PA), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 4, de
2003.

Re la tor Re vi sor:
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6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92, DE 2002

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 92, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$428.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: Dep. Anto nio Car los Men des Tha me, pela Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres su pos tos cons -
ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri to, pela apro va-
ção.

Re la tor Re vi sor:

7

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96, DE 2002

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 96, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$24.401.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

 Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Anto nio
Car los Pan nun zio, pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten -
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men-
tá ria e, no mé ri to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

8

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE 2002

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 102, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no 
va lor de R$36.874.206,00, em fa vor do Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Vi cen ti nho,
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia;
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, no mé ri-
to, pela apro va ção.

Re la tor Re vi sor:

9

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, 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. 353, pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, 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 o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
to e con trá rio à Emen da nº 1, de pen den do de le i tu ra,
Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za, vo tos con trá ri-
os dos Se na do res De mós te nes Tor res, Jef fer son Pe -
res e em se pa ra do do Se na dor José Jor ge.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

Pa re cer, da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, de pen den do de le i tu ra, Re la tor: Se na dor Ger -
son Ca ma ta, voto con trá rio do Se na dor Le o mar Qu in-
ta ni lha.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)

(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O
 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de
ori gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e
le são cor po ral, ca u sas de au men to de pena.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela

06406 Terça-fe i ra  8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    585ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

11

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

– 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta;

– 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

12

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃONº 21, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a ali -
men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

13

MENSAGEM Nº 300, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio
Mar cos Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -

nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Irlan da.

14

MENSAGEM Nº 362, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

15

MENSAGEM Nº 13, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 13, de 2003 (nº 38/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Anto nio
Au gus to Day rell de Lima, 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 De le ga do Per ma nen te do Bra sil jun to à
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

16

MENSAGEM Nº 59, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 59, de 2003 (nº 57/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra de Pri me-
i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à
Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

17

MENSAGEM Nº 65, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 65, de 2003 (nº 65/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
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de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Til den
José San ti a go para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.

18

MENSAGEM Nº 66, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 66, de 2003 (nº 83/2003, na ori-
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Ita mar Au gus to Ca u ti e ro Fran co para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
Ita li a na.

19

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

20

REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

21

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do

que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de
2003, além das Co mis sões cons tan tes do des pa-
cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a
de Edu ca ção.

22

REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
111, de 2003, do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 76, de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

23

REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
116, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
76, de 2000, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de 
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

24

REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
121, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, o de sa pen sa men to do
Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de 1999, dos Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim de
que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

25

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
184, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se nho res Se na do res, su ge rin do à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá,
ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no
con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se
no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti.
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REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e
ou tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, que se-
jam con cla ma dos aos go ver nos dos pa í ses mem -
bros do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -
das que con vo quem re u nião de emer gên cia da-
que le Orga nis mo a fim de de ba ter es tra té gi as que
vi sem fa zer cum prir a Re so lu ção 1441 de for ma
pa cí fi ca e ces sar de ime di a to a in ter ven ção mi li tar
no Ira que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon.

27

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

28

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

29

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 36, DE 1999

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

30

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 40, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Har tung, que re vo ga o in ci so VII do art. 20 da Cons -
ti tu i ção e o § 3º do art. 49 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ex tin guin do os ter re nos
de ma ri nha e seus acres ci dos e dis põe so bre a sua
des ti na ção, ten do

Pa re cer sob nº 27, 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
Osmar Dias, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor José Edu ar do Du tra.

31

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 44, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Sér -
gio Ma cha do, que dá nova re da ção ao art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tu in do o voto fa cul ta ti vo,
ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel à ma té ria, e pelo ar qui va men-
to da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com a 

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999) 

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a re da ção do ca put e do § 1º
do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nan do fa cul ta ti-
vo o voto, ten do

Pa re cer sob nº 28, de 2003, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, pelo ar qui va men to da ma té ria e fa vo rá-
vel à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
1999, que tra mi ta em con jun to, com voto con trá rio do
Se na dor Pe dro Si mon.

33

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta den tre os prin cí pi os
que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li da-
de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

34

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que dá nova re da ção aos §§ 1º, 2º e 3º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar a par ti ci pa-
ção do es tran ge i ro do mi ci li a do no Bra sil em ele i ções
mu ni ci pa is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 863, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or.

35

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de

2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem), que pro í be in -
ver são de or dem dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da-
de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

36

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

37

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

38

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

39

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

40

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

41

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de
23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí-
cio da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri-
ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

42

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos 

Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

43

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do como con clu-
são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

44

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

45

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Si que i ra Cam pos) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 12 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ SARNEY

7-4-2003
Se gun da-fe i ra

14h – Dom José Fre i re Fal cão, Car de al Arce bis po
de Bra sí lia, Dom Lo ren ço Bal dis se ri, Nún cio Apos tó-
li co, Dom Jay me Hen ri que Che mel lo, Pre si den te da
CNBB, Dom Ray mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá-
rio-Ge ral da CNBB, e o Se na dor Pa u lo Paim, acom-
pa nha do de re pre sen tan tes da Con fe rên cia Na ci o-
nal dos Apo sen ta dos
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

14h30 – Ses são em ho me na gem à Con fe rên cia Na -
ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, pela con se cu-
ção da Cam pa nha da Fra ter ni da de 2003
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

18h – Mi nis tro Pa u lo Afon so, Mi nis tro do Tri bu nal de
Con tas da União

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(29 titulares e 29 suplentes) 
 

Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-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) 
Papaléo Paes 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. (vago) 
Renan Calheiros 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. (vago) 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
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 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  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 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@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. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 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 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo) 7. (vago) 

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 Péres 
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 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 1º/04/2003 
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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) 
Eurípedes Camargo 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. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 24/03/2003 
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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. (vago) 
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. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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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 n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

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. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@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 

Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

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. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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Aelton Freitas 

 
Apoio à Lei Minas por Minas, conhecida como Lei Robin Hood, que 

aumentou os recursos públicos disponíveis de muitos Municípios mais pobres. 
Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. 121 

 
Apóia a iniciativa em favor do semi-árido para a instalação da 

refinaria de petróleo, pois que o norte, o nordeste, o semi-árido e o Vale do 
Jequitinhonha de Minas Gerais também estão incluídos nas condições 
geográficas abordadas. Aparte ao Senador Efraim Morais. 122 

 
Faz homenagem póstuma a Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, 

primeiro Arcebispo de Uberaba, falecido em fevereiro de 2002. 123 
 
Destaca a importância do Dia Mundial da Água, visto que essa data 

não tem dado grandes motivos para comemoração se for considerado o 
problemas que o planeta vem enfrentando e enfrentará quanto a escassez da 
água. 319 

 
Afirma a importância da Emater-MG nos esforços para a 

preservação do meio ambiente e cita a publicação da cartilha - Água- Um 
Recurso Ameaçado, produto de estudos empreendidos pela Emater-MG. 319 

 
Agradece à CNBB por ser porta-voz da sociedade e lutadora pela 

cidadania e dignidade do povo brasileiro. 460 
 
Alberto Silva 
 
Parecer nº 178, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 684, de 2002. 462 
 
Parecer nº 179, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 5, de 2003, que requer sejam solicitadas à Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres informações sobre os projetos da Secretaria, a 
curto e médio prazo, para aplicação na região amazônica, com ênfase para o 
combate à prostituição de menores e os detalhes dos dados projetados para o 
biênio 2003/2004. 463 

 
Parecer nº 180, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 13, de 2003, do Senador Arthur Virgílio, que requer que a Mesa 
do Senado Federal solicite ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto 
Amaral informações sobre as políticas e os critérios para a concessão de bolsas 
de estudo do MCT, para cursos no Brasil e no exterior, os valores vigentes e os 
planos de majoração. 464 

 
Parecer nº 181, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

requerimento nº 15, de 2003. 465 
 
Aloízio Mercadante 

 



Requerimento nº 185, de 2003, que conclama aos governos dos 
países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas que convoquem 
reunião de emergência daquele organismo para debater estratégias que visem 
fazer cumprir a Resolução nº 1.441 de forma pacífica e cessar de imediato a 
intervenção militar no Iraque. 029 

 
Comenta a contemplação da Medida Provisória nº 114, que 

beneficia pequenos agricultores, que podem vir a contribuir para o Programa 
Fome Zero, e sobre possível aumento do valor do salário mínimo. 039 

 
Parabeniza o Senador Sergio Zambiasi pela posse. Aparte ao 

Senador Sérgio Zambiasi. 218 
 
Amir Lando 
 
Discute o problema da saúde pública, particularmente no Estado de 

Rondônia, e ainda destaca a questão das privatizações que não abarcam 
setores não rentáveis, deixando-os nas mãos do Estado. 362 

 
 

 
 
Ana Júlia Carepa 

 
Projeto de Lei do Senado n º 105, de 2003 que altera o art. 6º da 

Lei nº 7.990 de 1989, que institui “Compensação financeira pelo resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, de recursos minerais”, e o art 2º da Lei nº 8.001, de 1990, 
que “define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que 
trata a Lei nº 7.990, de 1989 e dá outras providências” com vistas a modificar os 
percentuais das alíquotas pela exploração de recursos minerais e transfere para 
municípios limítrofes 40% da arrecadação financeira a que faz jus município 
onde se situa a lavra. 220 

 
Requerimento nº 189, de 2003 que requer, nos termos do § 2º do 

art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Defesa, José Viegas Filho, informações a respeito do cronograma de 
implantação do Projeto Sistema Nacional de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 301 

 
Requerimento nº 191, de 2003, que requer, nos termos do art. 258 

do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 104, de 2003, com o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 
2003, por versarem sobre a mesma matéria, sendo o último de maior amplitude. 303 

 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral por trazer a tribuna um 

tema tão relevante para o desenvolvimento do país que é a utilização do gás 
natural como fonte de energia. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 226 
 

Antero Paes de Barros 
 
Requerimento nº 186, de 2003, solicitando a retirada do 

Requerimento de Informações nº 146, de 2003. 030 
 
Antonio Carlos Valadares 
 
Requerimento nº 187, de 2003, solicitando voto de aplauso ao 

militar sergipano aprovado. 030 
 



Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2003 que altera a Lei nº 9.437 
de 20 de fevereiro de 1997, que institui o Sistema Nacional de Armas- SINARM, 
estabelece condições para o registro e para o porte de arma de fogo, define 
crimes e dá outras providências, para vedar o porte de armas no interior de 
veículos que efetuem transporte interestadual ou internacional de passageiros.                                                                                
 147 

 
Defende a luta pela implantação da refinaria de petróleo no 

nordeste brasileiro e acrescenta que cada estado deve lutar para demonstrar que 
pode receber a mesma. Aparte ao Senador Efraim Morais. 119 

 
Apresenta um Projeto de Lei que visa proibir o porte de arma no 

interior dos ônibus de viagem interestadual e intermunicipal. 132 
 
Elogia a estréia do Senador Sérgio Zambiasi no parlamento por 

trazer a tribuna importantes questões, como a paz mundial. Aparte ao Senador 
Sérgio Zambiasi. 218 

 
Revela o quadro das exportações brasileiras, evidenciando os dois 

maiores obstáculos para que estas se realizem - as cargas tributárias e o 
extremo protecionismo. 367 

 
Arthur Virgílio 

 
Requerimento nº 190, de 2003 que requer, nos termos do art. 216 

do Regimento Interno, combinado com o que dipoe o art. 50 § 2º da Constituição 
Federal, informações ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, sobre os custos de manutenção dos prédios dos Ministérios e das 
Secretarias. 302 

 
Requerimento nº 193, de 2003 que solicita informações ao Exmo 

Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário, sobre o Banco da Terra. 512 
 
Requerimento nº 194, de 2003, que solicita informações ao Exmo 

Sr. Ministro da Saúde, sobre as providências adotadas para enfrentar o problema 
da obesidade no País. 513 

 
Requerimento nº 195, de 2003, que solicita informações ao Exmo. 

Sr. Ministro da Saúde, sobre as providências adotadas ante a ameaça de 
incidência da Pneumonia Asiática. 513 

 
Transcrição nos Anais do artigo que decorre “das melhorias sociais 

alcançadas na gestão do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, como a 
redução da mortalidade infantil e o aumento da taxa de matrículas no ensino 
fundamental”, publicado na edição de 30 de março de 2003. 059 

 
Argumenta a favor de todos os programas sociais desde que não 

venham a prejudicar o que já está sendo feito, como é o caso do não repasse de 
verbas ao PETI. Aparte ao Senador José Jorge. 248 

 
Reclama de não ter tomado conhecimento da desobstrução da 

pauta. 327 
 
Parabeniza a campanha da Fraternidade por escolher o tema 

relacionado ao idoso brasileiro, fazendo assim uma profunda reflexão sobre o 
papel do idoso em nossa sociedade. 252 

 
Augusto Botelho 
 



Argumenta a favor da intervenção das forças armadas no combate 
ao crime organizado e sugere que os bens dos traficantes passem a serem 
indisponíveis. Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. 326 
 

 
César Borges 

 
Comentários sobre a Lei Minas por Minas, conhecida como Lei 

Robin Hood, e sobre modificações na Constituição que poderão realmente 
incentivar o desenvolvimento dos menores Municípios. Aparte ao Senador 
Eduardo Azeredo. 021 

 
Parecer nº 174, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre as Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, oferecidas, no turno suplementar ao 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 79, de1995, de autoria do Senador 
Waldeck Ornelas, que dispõe sobre a distribuição dos recursos do Salário-
Educação e dá outras providências. 419 

 
Apóia a luta para que a refinaria seja instalada no nordeste 

brasileiro. Aparte ao Senador Efraim Morais. 120 
 
Delcídio Amaral 
 
Fala da necessidade de se aproveitar as reservas de gás natural 

para promoção de um desenvolvimento sustentável. 224 
 
Demóstenes Torres 
 
Argumenta em favor da criação de um sistema penitenciário 

brasileiro. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 054 
 
Elogia a Senadora Serys Slhessarenko pelo discurso e sugere que 

as forças armadas e a policia seja envolvida nas forças-tarefa para o combate do 
crime organizado. Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. 325 

 
Duciomar Costa 
 
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2003, que acrescenta $ 50 ao 

artigo 20 da Lei nº 8001, de 13 de março de 1990, com vistas a permitir aos 
estados ou municípios a restituição de parte da compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais a que fazem jus, em razão do $ 20 do mesmo 
artigo, para empresas mineradoras que implantarem a verticalização da indústria 
mineral no estado ou município onde se situar a lavra. 031 

 
Parabeniza o Senador Sérgio Zambiasi pela preocupação com a 

paz mundial. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. 216 
 
Edison Lobão  
 
Discute a necessidade de complementação das ações que visam a 

melhora da segurança pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 052 
 
Expõe a necessidade de reativar o Programa de Recuperação 

Fiscal - Refis. 366 
 
Critica a problemática do salário mínimo por ser um dos temas que 

mais têm ocupado a consciência e a inteligência dos homens públicos. Aparte ao 
Senador Mão Santa. 522 



 
Eduardo Azeredo 
 
Relata necessidade de implantação de projetos sociais no país, a 

fim de fazer crescer o desenvolvimento econômico e social brasileiro. 018 
 
Afirma que a origem dos problemas brasileiros está na má 

distribuição populacional, sugerindo projeto de redistribuição de recursos 
públicos, com benefícios melhores aos Municípios. 020 

 
Ressalta a perda mínima que os Municípios mais ricos tiveram com 

a redistribuição de recursos públicos.  021 
 
Considera que os atendimentos à saúde e à educação devem 

chegar às pequenas e médias cidades. 021 
 
Apresenta a necessidade de se direcionar investimentos públicos 

em infra-estrutura econômica e urbana para regiões mais carentes. 021 
 
Comenta sobre projeto de frigorífico de suínos em Patrocínio,  

Minas Gerais, que emprega 550 pessoas, ajudando na melhoria da qualidade de 
vida do interior, sem necessidade de superlotação.  023 

 
Discute o crescente aumento da violência no país e no Estado de 

Minas Gerais. 239 
 
Eduardo Siqueira Campos 
 
Preocupação com os programas que beneficiam o povo brasileiro, 

citando exemplos, e critica a falta de pagamento e a necessidade urgente de 
financiamento dos respectivos Programas, que ajudaram a tirar crianças do 
trabalho nos lixões, incentivando o primeiro emprego. Posiciona-se contra o 
cancelamento de convênios. 041  

 
Parecer nº 190, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento de Informações nº 83, de 2003. 471 
 
Parecer nº 196, de 2003 da Mesa, sobre Requerimento nº 146, de 

2002, de autoria do Senador Pedro Simon, que requer a publicação, dentro da 
coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado”, de homenagem ao ex-
Senador Josaphat Marinho. 475 

 
Fala de seu discurso na abertura do VIII Congresso Brasileiro de 

Municípios e argumenta não ter sido irônico quanto ao Ministro da Integração 
Nacional Ciro Gomes. 042 

 
Argumenta acerca da necessidade de se promover uma redivisão 

territorial, para que problemas como segurança pública, desemprego e etc, 
sejam mais bem resolvidos. Aparte ao Senador Efraim Morais. 117 

 
Parabeniza o Senador José Jorge e faz votos para que 

paralelamente ao desenvolvimento do programa Fome-Zero o governo não deixe 
que se perca outros avanços já alcançados, como é o caso do PETI (Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil). Aparte ao Senador José Jorge. 247 

 
  
 
Eduardo Suplicy 
 



Parecer nº 172, de 2003, favorável da comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento SF nº 184, de 2003, tendo 
como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, sugerindo à Sua Santidade 
o Papa João Paulo II, que convoque conclave dos líderes religiosos mundiais 
para discutir soluções de paz para o conflito do Iraque. 213 

 
Convida o Senador Eduardo Siqueira Campos para participar da 

audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que ouvirá o 
ex-Presidente Itamar Franco. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 046 

 
Argumenta acerca da necessidade de haver maior coordenação 

para dissolver qualquer problema que possa haver entre os Ministérios. Aparte 
ao Senador Roberto Saturnino. 115 

 
Cumprimenta o Senador Sérgio Zambiasi pelo pronunciamento 

acerca da paz. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. 218 
 
Alerta o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no que tange o crédito 

fiscal concedido diretamente às empresas para geração de empregos. 231 
 
Encaminha ao Senador José Jorge cópia de palestra sobre renda 

básica garantida que fez em fevereiro último no Centro de Estudos Brasileiros da 
Universidade de Oxford, na London School of Economics, na University of York e 
também no congresso da rede dos Estados Unidos de renda básica garantida. 
Aparte ao Senador José Jorge. 248 

 
Dá informações acerca da reunião com a Embaixadora dos 

Estados Unidos, Donna Hrinak e com o Embaixador do Reino Unido, Roger 
Boné, para explicarem as razões da guerra de seus países contra o Iraque. 288 

 
Efraim Moraes 
 
Fala do pleito de instalação de uma refinaria de petróleo na região 

nordeste, tanta por questões econômicas, sociais e geográficas e, convida a 
Casa a se voltar mais profundamente a essa discussão. 116 

 
 
Eurípedes Camargo 
 
Critica o descumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, cobrando respeito à legislação do País e à comunidade. 524 
 
Parabeniza Escola Classe 304 Norte, no distrito Federal, por se 

tornar ao longo dos anos um exemplo de educação bem-sucedida. 524 
 
Fernando Bezerra 
 
Argumenta ser compreensível o contingenciamento das dotações 

do Ministério da Integração Nacional. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 046 

 
Espera que a refinaria de petróleo vá para o nordeste do país e que 

a decisão do Estado que a receberá seja técnica. Aparte ao Senador Efraim 
Morais. 122 

 
Saúda o Senador Sérgio Zambiasi pela posse e pelo discurso. 219 
 
Apóia a idéia que propõe que a tramitação da reforma tributária se 

inicie pelo Senado. 220 



 
Garibaldi Alves Filho 
 
Apoio à redistribuição de recursos públicos do Fundo de 

Participação dos Municípios. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. 023 
 
Encaminha a votação a Medida Provisória nº 80, de 2002. 309 
 
Discute o valor fixado para o salário mínimo. 054 
 
Versa sobre a questão do corte dos recursos do FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador). 054 
 
Elogia a luta do Senador Paulo Paim em prol de um salário mínimo 

digno. Aparte ao Senador Paulo Paim. 297 
 
Defende a criação de uma refinaria no nordeste brasileiro, a 

despeito da possibilidade de se ampliar as antigas ao invés de se construir uma 
nova. 326 

 
Gerson Camata 
 
Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2003 que dispõe sobre 

requisitos para a concessão, por instituições públicas, de financiamentos, crédito 
e benefícios similares. 146 

 
Hélio Costa 
 
 
Parabeniza o Senador Aelton Freitas pela homenagem a Dom 

Alexandre Gonçalves do Amaral. Aparte ao Senador Aelton Freitas. 125 
 
Versa sobre os benefícios que a utilização do gás natural pode 

trazer ao país e expõe a expectativa do Estado de Minas Gerais para a 
construção do segundo gasoduto na região. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 228 

 
Destaca a necessidade de se tomar medidas para varrer o crime 

organizado do país. 240 
 
Mostra-se preocupado com a situação do povo americano e do 

povo iraquiano, pois considera que não há lados certos, apenas se deve buscar 
a paz incondicionalmente. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy 290 

 
Argumenta que no fim do governo de Juscelino Kubischek o salário 

mínimo era equivalente a US$500. Aparte ao Senador Paulo Paim. 295 
 
Vem à tribuna para aplaudir a Campanha da CNBB deste ano, 

dedicada à fraternidade com as pessoas idosas. 455 
 
 
Heloísa Helena 
 
Comentários sobre a interpretação da imprensa acerca de votação 

de proposta de emenda constitucional. 028 
 
Elogia o Senador Sérgio Zambiasi pelo trabalho como radialista, 

pela preocupação com as causas sociais e principalmente, pela postura em 
relação à guerra. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. 217 

 



Heráclito Fortes 
 
Requerimento nº 192, de 2003, que requer, nos termos do art 216 

do Regimento Interno do Senado Federal e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que 
seja encaminhado pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado da Justiça. 303 

 
Parecer nº 183, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 60, de 2003, que requer sejam solicitadas ao Ministro 
Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome informações sobre a 
veracidade de denúncias. 467 

 
Parecer nº 189, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 80, de 2003. 470 
 
Parecer nº 195, de 2003 da Mesa sobre Requerimento nº 498, de 

2000, de autoria do Senador Pedro Simon, que requer a publicação, dentro da 
coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado, de homenagem ao ex-
Presidente da República e ex-Senador Juscelino Kubitschek”. 474 

 
Destaca que os problemas de obras inacabadas e outros que 

ocorrem nos municípios muitas vezes é fruto de falta de estrutura administrativa 
e não necessariamente de leviandade. Aparte a Senadora Ideli Salvatti. 317 

 
Ideli Salvatti  
 
Demonstra sua indignação contra a publicação na coluna Radar, 

da Revista Veja, de denúncia anônima referente a protesto contra a Receita 
Federal. 024 

 
Critica a atitude do Ministro dos Transportes, Dr. Anderson Adauto, 

ao pedir mais sessenta dias de prazo para resolver a situação da licitação para a 
duplicação da BR-101 no trecho entre Florianópolis e Osório, Santa Catarina/Rio 
Grande do Sul. 126 

 
Argumenta acerca da guerra contra a corrupção que está sendo 

empreendida no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, em especial a 
auditoria que será realizada pela Controladoria Geral da União em diversos 
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 315 

 
Ressalta a necessidade de se verificar se o que está computado 

como feito está realmente ocorrendo, através de vistorias. 316 
 
 
Íris de Araújo 
 
Projeto de Lei do Senado nº 101, de 2003 que altera o art. 36 da 

Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário 
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, para 
proibir a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais por 
outros estabelecimentos de comércio de medicamentos que não as farmácias e 
vedar a intermediação de outros estabelecimentos. 148 

 
Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2003 que acrescenta § 3º ao 

art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto – 
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a realização de serviços 
voluntários, pelas mães empregadas, nas creches ou locais apropriados para 



guarda dos filhos, no período de amamentação, mantidos pelas empresas, e dá 
outras providências. 150 

 
Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2003 que dispõe sobre a 

concessão de incentivos aos empregados que contratarem trabalhadores com 
idade acima de quarenta e cinco anos, e dá outras providências. 152 

 
Conclama o país a mostrar o seu potencial e reunir os paises a 

favor da paz e iniciar um processo que faça parar essa guerra injusta no Iraque. 299 
 
 
Jefferson Peres 
 
Apoio à antecipação de pagamento do salário mínimo. 

Comentários ao aumento no referido salário. 023 
 
João Alberto Souza  
 
Recorda solenidade na Associação Comercial do Maranhão onde o 

empresariado se uniu pelo Programa Fome Zero. Acrescenta que a 
conscientização e o desenvolvimento sustentável são necessários ao sucesso do 
referido programa. 026 

 
Defenda a instalação da refinaria de petróleo no nordeste 

brasileiro, em especial no Maranhão. Aparte ao Senador Efraim Morais. 120 
 
João Batista Mota  
 
Argumenta a favor da globalização do salário mínimo. Aparte ao 

Senador Paulo Paim. 296 
 
João Capiberibe 
 
Indica  projetos bem-sucedidos na Amazônia e no Estado de 

Rondônia como demonstração do uso correto da biodiversidade e do 
desenvolvimento da economia local. Compara o uso de recursos feito pela 
Sudam e o Projeto PPG-7, feito na Amazônia. 025 

 
Discorre sobre a pesada carga e arrecadação tributária do país. 

Sugere mudanças no controle da contribuição do cidadão. 025 
 
Discorre sobre a intensificação da presença do Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva no cenário internacional e reflete acerca do posicionamento 
que o Brasil tomará neste cenário pós-guerra. 298 

 
Elogia e iniciativa da auditoria e fala de seu projeto que propõe que 

todos os entes da Federação, todos os órgãos públicos e aqueles que trabalham 
com recursos do contribuinte apresentem, de forma transparente, através da 
internet, todos os seus gastos. Aparte a Senadora Ideli Salvatti. 316 

 
João Ribeiro 

 
Aborda tema sobre geração de emprego e renda, demonstrando a 

importância de maior investimento no setor. Exemplifica iniciativas do Estado de 
Tocantins, servindo de modelo para o país, que investe na proteção e promoção 
dos jovens, em programas como Bolsa-Cidadã e Pioneiros Mirins. 016 

 
José Agripino 



 
Comentários sobre a renegociação dos débitos do crédito rural. 037 
 
Discorre sobre a possibilidade de mudança na cobrança  de ICMS 

para IVA, sobre escolha de cobrança na origem ou no destino, e reforma 
tributária. 037 
 

 
Fala sobre a necessidade de desenvolvimento regional, criticando 

o desemprego e o baixo salário mínimo. 037 
 
José Jorge 
 
Apóia a iniciativa do Senador Delcídio Amaral ao propor a 

utilização do gás natural como fonte de energia. Aparte ao Senador Delcídio 
Amaral. 226 

 
Sugere algumas atitudes para que o governo consiga viabilizar o 

programa Fome-Zero. 245 
 
Ressalta a sua preocupação com o salário mínimo. Aparte ao 

Senador Mão Santa. 520 
 
José Sarney 
 
Agradece a oportunidade de poder associar a Casa à CNBB e à 

campanha que promove em favor dos idosos. 459 
 
Leonel Pavan 
 
Relata necessidade de implantação de projetos sociais no país, 

principalmente em função de política pública voltada para a criança, para o 
adolescente e para os agricultores. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. 020 

 
Referências à BR-101, os vários pedidos de duplicação da mesma, 

o caos e a possibilidade de bloqueio se não forem tomadas providências. 027 
 
Fala da importância da duplicação da BR-101, do descumprimento 

do acordo pelo Ministro dos Transportes, Anderson Adauto, mas argumenta em 
favor do governo Fernando Henrique e suas obras. 134 

 
Critica o posicionamento tomado pelo Ministro da Agricultura, da 

Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Sr. Roberto Rodrigues, quando assinou a 
Portaria que desobrigou de vistoria fitossanitária o alho importado da china. 244 

 
Aborda a questão do cultivo de fumo no país, a necessidade de 

apoiar o pequeno produtor de fumo e a importância dessa cultura em termos 
econômicos e sociais. 363 

 
Lúcio Alcântara 
 
Parecer nº 173, de 2003, da Comissão de Educação, sobre as 

Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, oferecidas, no turno suplementar ao Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado nº 79, de1995, de autoria do Senador Waldeck 
Ornelas, que dispõe sobre a distribuição dos recursos do Salário-Educação e dá 
outras providências. 418 

 
Luiz Otávio 



 
Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2003, que altera o art. 6º da 

Lei nº 7.990, de 1989 e o § 1º do art  2º da Lei nº 8.001, de 1990, para elevar a 
compensação financeira pela exploração de recursos minerais ao mesmo 
percentual pago pela exploração de petróleo. 153 

 
Versa sobre a situação das jazidas de minerais no país. 365 
 
Magno Malta 
 
Elogia a trajetória do Senador Eduardo Siqueira Campos e 

argumenta acerca das falhas na legislação atual. Aparte ao Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 047 

 
Versa sobre a possibilidade de instalação de outras refinarias de 

menor porte e expõe as qualidades do Estado do Espírito Santo para receber 
uma dessas refinarias. Aparte ao Senador Efraim Morais. 121 

 
Expõe pontos de um documento escrito há três anos pela CPI do 

Narcotráfico com propostas para solucionar o problema no país. 234 
 
Mão Santa 
 
Parecer nº 176, de 2003 da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2002, de autoria do Senador Tião Viana, 
que dispõe sobre a produção e importação de soro antiofídico. 427 

 
Elogia o discurso do Senador Eduardo Suplicy e acrescenta que o 

trabalhador deve ser apoiado a começar pelo salário mínimo que é uma 
vergonha no Brasil. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 232 

 
Elogia o posicionamento do Senador Paulo Paim em relação ao 

salário mínimo e defende um valor equivalente a US$100 dólares. Aparte ao 
Senador Paulo Paim. 295 

 
Apóia o discurso da Senadora Serys Slhessarenko e faz uma 

comparação da presença das mulheres na crucificação de Cristo com a 
representatividade das mulheres na sociedade atual. Aparte a Senadora Serys 
Slhessarenko. 323 

 
Aplaude a CNBB que procura construir uma sociedade justa, 

igualitária e fraterna, devido o tema da Campanha da Fraternidade 2003: 
“Fraternidade e pessoa idosas: vida, dignidade e esperança”. 456 

 
Critica o valor do salário mínimo. 518 
 
 
Marco Maciel 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2003 que altera o 

Sistema Tributário e dá outras providências. 136 
 
Cumprimenta o Senador Sérgio Zambiasi pela posse na Casa e 

destaca a importância do Senador no que se refere à política externa e 
conseqüentemente, no que se refere à manutenção da paz mundial. Aparte ao 
Senador Sérgio Zambiasi. 217 

 
 

 



Ney Suassuna 
 
Requerimento nº 188, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado 

da Fazenda a remessa do Relatório Final do Banco Central do Brasil, sobre as 
causas que levaram ao saneamento financeiro, intervenção e conseqüente 
privatização do Banco do Estado do Paraná. 030 

 
Solidariedade contra o cancelamento de convênios e a 

necessidade urgente de se financiá-los em certos Municípios. Sugere que 
ajustes sejam feitos. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira. 042 

 
Parecer nº 175, de 2003 da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre indicação nº 5, de 2002, do Senador Ramez Tebet, que sugere à 
Comissão de Assuntos Econômicos que proceda ao estudo que viabilize 
possível proposição legislativa que vise à substituição da cesta básica pelo 
correspondente valor em dinheiro. 423 

 
Aponta os motivos pelos quais considera o nordeste, em particular 

o encontro dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, o lugar ideal 
para a instalação da refinaria de petróleo. Aparte ao Senador Efraim Morais. 118 

 
Argumenta que poderiam ser realizadas parcerias com outros 

países para a construção da refinaria ou de pequenas refinarias, que pelo porte 
teriam um custo menor. Aparte ao Senador Efraim Morais. 120 

 
Faz votos para que a luta do Senador Paulo Paim alcance sucesso. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. 297 
 
 
Osmar Dias 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, que altera os 

arts. 21 e 22 da Constituição Federal, para definir a competência da União no 
ordenamento do Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia. 266 

 
Papaléo Paes 
 
Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2003 que dispõe sobre a 

assistência farmacêutica aos portadores de hipertensão arterial, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. 145 

 
Patrícia Saboya Gomes 
 
Parabeniza o Senador Eduardo Siqueira Campos pelo 

posicionamento em relação às crianças e adolescentes do país. Diz acreditar na 
seriedade do trabalho do Senador e que por isso sabe que este não usou de 
ironia ao se referir ao Ministro da Integração Nacional Ciro Gomes. Aparte ao 
Senador Eduardo Siqueira Campos. 045 

 
Paulo Paim 
 
Considerações sobre o salário mínimo e sua data-base. 026 
 
Comenta ainda sobre o reajuste dos aposentados e pensionistas.  026 
 
Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2003, que altera o $ 1º do art. 

193 da Consolidação das Leis do Trabalho, sobre os adicionais de insalubridade, 
periculosidade e para trabalho penoso.  034 

 



Parecer nº 187, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de informações  nº 77, de 2003. 469 

 
Parabeniza o Senador Sérgio Zambiasi pela brilhante campanha e 

pelo discurso proferido na Casa. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi. 216 
 
Expõe sua conversa com o Presidente Luis Inácio Lula da Silva e 

com o Ministro da Previdência Ricardo Berzoini sobre o salário mínimo, em 
especial a unificação da data base de aposentados e pensionistas para 1º de 
maio. 294 

 
Parabeniza a iniciativa da Campanha da Fraternidade desde ano 

por ter como tema: “Fraternidade e pessoas idosas: vida, dignidade e 
esperança”, tendo em  vista o descaso com o idoso no Brasil. 449 

 
Manifesta a sua alegria com o aparte do Senador Edison Lobão ao 

Senador Mão Santa. Aparte ao Senador Mão Santa. 522 
 
Paulo Octávio 
 
Relata a inauguração do elevador para deficientes físicos e idosos 

no Memorial JK.    012 
 
Comenta sobre projeto de lei complementar que determina que 

cédulas de papel-moeda serão emitidas em tamanhos diferenciados e marcas ou 
signos distintivos e sugere que as mesmas facilitem a identificação por 
deficientes visuais. 012 

 
Parabeniza a Campanha da Fraternidade 2003 por contribuir de 

maneira decisiva para a construção de uma sociedade mais justa e digna,através 
da busca do estreitamento dos laços sociais por meio da comunhão e da 
solidariedade. 457 

 
Pedro Novaes 
 
Parecer nº 171, de 2003, favorável a Medida Provisória nº 85, de 

17 de dezembro de 2002, de extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração, que “Abre crédito Nacional, no valor de R$ 45.000.000,00 para fins 
que especifica”. 193 

 
Pedro Simon  
 
Parecer nº 177, de 2003 da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 185, de 2003, que conclama os 
governos dos países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
que convoquem reunião de emergência daquele organismo para debater 
estratégias que visem fazer cumprir a Resolução nº 1.441 de forma pacífica e 
cessar de imediato a intervenção militar no Iraque. 431 

 
Elogia o Senador Sérgio Zambiasi pelo seu prestígio junto ao povo 

e pelas inúmeras obras sociais desenvolvidas. Aparte ao Senador Sérgio 
Zambiasi. 215 

 
Agradece à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 

em nome dos idosos do País, por escolher um tema que ajudará a melhorar a 
vida dos idosos brasileiros. 453 

 
Renan Calheiros 
 



Discute os reais motivos da guerra no Iraque e critica o enorme 
gasto a cada dia de guerra. 061 

 
Discute a possibilidade de a reforma tributária começar a tramitar 

no Senado. 133 
 
Roberto Saturnino 
 
Encaminha a votação a Medida Provisória nº 80, de 2002. 309 
 
Comenta a exposição do Ministro Furlan durante a visita a Casa na 

Comissão de Assuntos Econômicos. 112 
 
Declara que gostaria de ter a refinaria instalada no estado do Rio 

de Janeiro, mas que o assunto deve ser discutido no Congresso Nacional e que 
compreenderá se a mesma for instalada no nordeste do país. Aparte ao Senador 
Efraim Morais. 118 

 
Oferece o apoio baiano para a luta em prol da instalação da 

refinaria de petróleo no nordeste brasileiro. Aparte ao Senador Efraim Morais. 122 
 
Argumenta acerca da falta de razão do governo norte americano 

que já não pode enfrentar um diálogo justo e honesto, pois que as razões que os 
motivam a guerra são inadmissíveis. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 290 

 
Sugere que o euro passe a ser utilizado como padrão de 

comparação por ser a moeda mais estável hoje. Aparte ao Senador Paulo Paim. 295 
 
Elogia o pronunciamento da Senadora Ideli Salvatti e expõe sua 

confiança no processo, em especial por ter Waldir Pires em sua liderança. Aparte 
a Senadora Ideli Salvatti. 316 

 
Fala da importância de verificar o local das realizações no combate 

à corrupção e elogia o ineditismo da proposta. Aparte a Senadora Ideli Salvatti. 318 
 
Rodolpho Tourinho 
 
Comentários sobre a necessidade de reforma tributária, o sistema 

tributário brasileiro, e suas vinculações históricas. Acrescenta pontos  
importantes para o êxito da referida reforma. 013 

 
Associa-se ao Senador Aelton Freitas no que tange à homenagem 

a Dom Alexandre Gonçalves do Amaral e homenageia também o Cardeal Lucas 
Moreira Neves. Aparte ao Senador Aelton Freitas. 125 

 
Argumenta acerca da falta de segurança do sistema elétrico atual e 

apóia o pronunciamento do Senador Delcídio Amaral. Aparte ao Senador 
Delcídio Amaral. 228 

 
 
 
Romeu Tuma 
 
Parecer nº 186, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 73, de 2003. 469 
 
Parecer nº 193, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 134, de 2003, que solicita à Ministra de Estado das Minas e 



Energia esclarecimentos sobre a divulgação da Agência Nacional de Petróleo – 
ANP de um campo gigante de petróleo na bacia de Sergipe. 473 

 
Aborda a questão da segurança pública e cita um texto da 

jornalista Dora Kramer publicado no Jornal do Brasil que traz depoimento do 
Secretário Nacional de Segurança Pública, Dr Luis Eduardo Soares. 049 

 
Romero Jucá 
 
Fala da importância da “Plataforma Política Feminina”, documento 

organizado pelos movimentos feministas. 059 
 
Apresenta as inúmeras melhorias alcançadas durante o governo 

Fernando Henrique no que tange a educação. 242 
 
Fala do contingenciamento de recursos da Suframa, 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, de cerca de mais de R$200 
milhões. 291 

 
Registra, em nome do PSDB, a matéria publicada pelo O Globo do 

último sábado 5, escrita pelo jornalista Márcio Moreira Alves – que esteve em 
Roraima, Boa Vista, em que retrata o trabalho realizado pela Prefeitura de Boa 
Vista – com  o título “Boa Vista: Fome Zero na prática. Capital de Roraima tem 
bons programas sociais”. 516 

 
Trata da edição de uma de uma medida provisória que liberou a 

propaganda de cigarros em eventos esportivos para atender o Prêmio de 
Fórmula 1, ocorrido em São Paulo – manchete nos jornais desse final de 
semana. 523 

 
Trata de estudos do Ministro Guido Mantega e do Governo Federal 

para definir,nesta tarde, o reajuste salarial dos servidores públicos federais – 
manchete nos jornais desse final de semana. 523 

 
 
Sérgio Guerra 
 
Fala do comprometimento que o contingenciamento trouxe ao 

Ministério da Integração Nacional. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 049 
 
Defende a instalação da refinaria de petróleo no nordeste do país 

para que sejam promovidas a descentralização industrial e a integração 
econômica. Aparte ao Senador Efraim Morais. 123 
 

Sergio Zambiasi 
 
Parecer nº 182, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

requerimento nº 33, de 2003. 465 
 
Parecer nº 184, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 71, de 2003. 468 
 
Parecer nº 185, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 72, de 2003. 468 
 
Parecer nº 188, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 79, de 2003. 470 
 



Parecer nº 191, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 126, de 2003. 472 

 
Parecer nº 192, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 127, de 2003. 472 
 
Parecer nº 194, de 2003 da Mesa do Senado Federal, sobre o 

Requerimento nº 143, de 2003. 473 
 
Propõe o estudo, em parceria com outros Congressos, a instalação 

de um Fórum Mundial de Parlamentos para a Paz. 213 
 
Serys Slhessarenko 
 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2003, que 

altera a redação do § 1º do art. 14 da Constituição Federal, permitindo que a lei 
disponha sobre a adoção do voto facultativo. 506 

 
Leitura de Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2003. que 

acrescenta § 7º ao art. 220 da Constituição Federal, a fim de permitir que a lei 
possa impor restrições à divulgação de pesquisas eleitorais. 508 

 
Discute a matéria publicada na revista veja intitulada “Previdência é 

gentil com as mulheres” como sendo extremamente preconceituosa e explora 
dados que comprovam que a mesma não é pertinente. 321 

 
Lê um trecho de uma matéria publicada no Jornal do Brasil, de 

autoria do Doutor em Educação Sr. Jorge Werthein. 321 
 
Fala da necessidade de se garantir a segurança através de força-

terefa, visando assim o combate ao crime organizado. 321 
 
Saúda a CNBB pela Campanha da Fraternidade, que tenda 

melhorar a qualidade de vida do idoso no Brasil. 455 
 
Endossa discurso do Senador Mão Santa sobre o salário mínimo. 

Aparte ao Senador Mão Santa. 521 
 
Siba Machado 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2003 que altera a 

Constituição Federal para disciplinar a candidatura do suplente de Senador e a 
eleição para o Senado Federal em caso de vacância. 143 

 
 Apresenta três propostas de emenda à Medida Provisória nº 113, 

que diz respeito à soja transgênica. 127 
 
Valdir Raupp  
 
Expõe os entraves enfrentados para a construção do gasoduto 

Urucu-Porto Velho no que tange as licenças ambientais, e elogia o 
pronunciamento do Senador Delcídio Amaral.  Aparte ao Senador Delcídio 
Amaral. 227 

 
Discute as propostas de limitar, ou até extinguir, algumas deduções 

no Imposto de Renda das pessoas físicas. 241 
 
 
 



Valmir Amaral 
 
Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2003, que dispõe sobre a 

privacidade na Internet. 031 
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