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Índice Temático 
 
(ABIN) 
 
 Fala da importância da criação do Sistema Brasileiro de Inteligência e da criação 
da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e faz uma breve apreciação do Relatório 
Anual da ABIN. Sen Romero Jucá 518 
 
ALIMENTO 
 
 Faz um panorama do desperdício de alimentos no País, deste plantio até o 
consumo, ressaltando que o alimento desperdiçado seria suficiente para alimentar toda a 
população que está abaixo da linha da pobreza. Sen Amir Lando 519 
 
AMAZÔNIA 
 
 Faz um levantamento à cerca da Amazônia e fala sobre a internacionalização e 
as intenções americanas a cerca da Amazônia. Sen Sibá Machado 83 
 
 Defende a construção de um novo modelo de desenvolvimento para Amazônia 
que não esqueça da sua realidade, que respeite suas peculiaridades e que tenha a 
capacidade de conciliar desenvolvimento com preservação. Sen Ana Júlia Carepa 521 
 
CARTEL 
 
 Pede a interferência do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), 
para que não permita a venda de uma rede de supermercados do nordeste para apenas um 
grupo econômico, possibilitando assim, desfazer o cartel já existente. Sen Almeida Lima 63 
 
CHUVAS 
 
 Comunica sobre os danos causados pelas chuvas no Estado de Rondônia e 
solicita que seja reparada o mais breve possível a cabeceira da ponte sobre o rio 
Machado, por onde passa a BR-364. Sen Fátima Cleide 40 
 
COMISSÃO 
 
 Informa que foi cancelada a reunião da Comissão de Relações Exteriores, para 
receber, em outro dia, o Embaixador Jorge Lezcano Péres, em virtude da coincidência 
com a sessão deliberativa ordinária do Senado Federal. Sen Eduardo Suplicy 539 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Afirma que o Congresso não aprecia as Medidas Provisórias, não examina os 
pressupostos de urgência e relevância, e propõe que o poder Legislativo cumpra a 
Constituição e deixe de ser omisso. Sen Jefferson Péres 470 
 
 Afirma que o Presidente da Câmara João Paulo Cunha deve prestar 
esclarecimentos sobre suas afirmações. Sen Arthur Virgílio 497 
 
CONSELHO DE ÉTICA 
 



 Solicita que os Senadores titulares e suplentes compareçam à reunião do 
Conselho de Ética. Sen Juvêncio da Fonseca 492 
 
CRIMINALIDADE 
 
 Faz um panorama da criminalidade do País. Sen Almeida Lima 437 
 
 Parabeniza o Senador Almeida Lima pela iniciativa e afirma que também deve 
ser criada uma legislação que obrigue a construção de presídios para a recuperação dos 
detentos, e não apenas para a reclusão em massa. Aparte ao Senador Almeida Lima. Sen 
Alberto Silva 438 
 
 Faz um levantamento das obras e avanços de alguns dos governos anteriores e 
afirma que o Senador Almeida Lima está dando uma grande contribuição para resolver o 
problema da criminalidade e da recuperação dos detentos do País. Aparte ao Senador 
Almeida Lima. Sen Mão Santa 440 
 
 Apresenta requerimento que se justifica pelo fato dos temas da violência urbana 
e da criminalidade serem, constantemente, motivo de preocupação da sociedade. Sen 
Garibaldi Alves Filho 444 
 
CUBA 
 
 Protesta pelo fato dos Parlamentares brasileiros não se manifestarem contra o 
abuso de poder pela violação de direitos civis e políticos em Cuba. Sen Jefferson Péres 88 
 
 Comenta sobre requerimento que apresenta para solicitar a presença do Sr. 
Embaixador de Cuba Jorge Lescano Perez a comparecer à Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, para fazer esclarecimentos sobre a prisão e a condenação de 
dissidentes do governo cubano e sobre a execução de três outros cidadãos que tentaram 
fugir para os Estados Unidos. Sen Romero Jucá 415 
 
 Fala do caso dos presos de Cuba, e comenta sobre as ameaças feitas pelos 
Estados Unidos à Síria, questionando qual seria o próximo país a ser ameaçado. Aparte 
ao Senador Eurípedes Camargo. Sen Roberto Saturnino 429 
 
DEMOCRACIA 
 
 Faz uma relação entre Bush e Roriz, destacando atitudes que desrespeitam a 
democracia e os direitos humanos, e afirma que estas atitudes visam apenas à 
permanência e a manutenção do poder. Sen Eurípedes Camargo 427 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
 Discute sobre os indicadores de desenvolvimento divulgados pelo Banco 
Mundial, afirma que a saída para o Brasil é a valorização do trabalho e fala dos recursos e 
das possibilidades de desenvolvimento do Piauí. Sen Mão Santa 459 
 
DISCUSSÃO 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). Sen Arthur Virgílio 530 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). Sen Aloísio Mercadante 531 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). Sen José Agripino 532 



 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). Sen Renan Calheiros 532 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02), dando ênfase  na situação do Estado do Mato Grosso do 
Sul e reclama os 13% que serão cobrados do pagamento que o Estado do Mato Grosso do 
Sul receberá da União. Sen Ramez Tebet 532 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003, fala das 
conseqüências da transferência da responsabilidade das malhas rodoviárias e sugere que 
se derrube esta medida provisória e que a responsabilidade seja passada aos poucos para 
os Estados. Sen Heloísa Helena 534 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003, ressalta 
que a União deve R$370 milhões para o Estado de Mato Grosso do Sul e com a MP, seria 
pago menos da metade do valor da dívida e ainda passaria a exigir a conservação de 980 
quilômetros de estrada, prejudicando assim o Estado do Mato Grosso do Sul. Sen 
Juvêncio da Fonseca 535 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. Sen Ramez Tebet 536 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. Sen Tião Viana 537 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. Sen Mão Santa 538 
 
 Esclarece ao Senador Mão Santa que o Piauí não está citado na MP nº82. Sen 
Sérgio Cabral 539 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. Sen Lúcia Vânia 539 
 
ECONOMIA 
 
 Afirma que foi repassado R$800 milhões ao Estado de Minas Gerais e questiona 
a cobrança de 13% para pagamento da dívida do Estado. Sen Hélio Costa 32 
 
 Discute sobre uma nova concepção econômica, que está sendo adotada pelo 
Chile, Espanha e pela França; e fala sobre a relação do superávit com o PIB e as 
necessidades para o crescimento econômico do País. Sen Aloízio Mercadante 73 
 
 Fala da criação do FMI e da sua utilidade. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. Sen Edison Lobão 75 
 
 Agradece o aparte e comenta sobre a possibilidade de um respaldo coletivo entre 
o Governo e o Parlamento. Sen Aloizio Mercadante 75 
 
 Elogia o posicionamento do Governo em relação aos planos para pagamento da 
dívida do País. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. Sen Romero Jucá 75 
 
 Concorda com a possibilidade de debate na Comissão de Assuntos Econômicos e 
sugere a formação de uma Comissão no Senado para discussão com o FMI e com o 
Banco Mundial. Sen Aloizio Mercadante 76 
 
 Explicita a capacidade de crescimento econômico do Brasil, e a possibilidade de 
geração de um superávit cada vez maior. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. Sen 
Renan Calheiros 76 



 
 Comenta sobre a importância da bancada do PMDB no Senado e a colaboração 
para o crescimento econômico do país. Sen Aloízio Mercadante 76 
 
 Faz sugestões à cerca do relacionamento com o FMI e da participação dos 
Estados na gerência dos problemas com o superávit primário. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. Sen Rodopho Tourinho 76 
 
 Discute as sugestões do Senador Rodopho Tourinho e comenta as possibilidades 
de serem aplicadas. Sen Aloizio Mercadante 77 
 
 Parabeniza o Senador Aloizio Azevedo pelo discurso, pelas idéias e pela 
dedicação para o desenvolvimento da economia do País. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. Sen Tião Viana 77 
 
 Faz um levantamento da relação do volume de crédito em relação ao PIB, e a 
fala da necessidade de recuperar o crédito para o Brasil. Sen Aloizio Mercadante 77 
 
 Faz um panorama da situação econômica do país, ressaltando o problema dos 
juros e do superávit. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. Sen Arthur Virgílio 78 
 
 Comenta sobre a diferença entre política e cultura e retoma suas idéias sobre a 
economia do Brasil, e propõe, para 2005 e 2006 a indexação do superávit primário ao 
PIB. Sen Aloizio Mercadante 78 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Fala da necessidade de inclusão dos portadores de necessidades especiais no 
sistema de ensino juntamente com os demais estudantes, e elogia as instituições e 
fundações de apoio aos portadores de necessidades especiais. Sen Leonel Pavan 564 
 
EMPREGO 
 
 Finaliza seu discurso agradecendo a mesa e aos outros participantes do plenário; 
afirma também, que é necessário cautela mas também atitude, para que se possa 
conquistar espaço para o crescimento e a geração de empregos. Sen Aloizio Mercadante 79 
 
ENERGIA 
 
 Fala das necessidades do setor energético, afirmando que é necessário um 
investimento em fontes alternativas e renováveis de energia, para possibilitar um maior 
crescimento sustentável. Sen Ana Júlia Carepa 64 
 
ESTADO 
 
 Manifesta a sua alegria e satisfação com a assinatura do acordo para a ampliação 
e modernização do aeroporto de Macapá, e discute as possibilidades que serão abertas 
para o turismo na região. Sen Papaléo Paes 72 
 
 Manifesta sua admiração pelo modo que o Senador Mão Santa canta sua terra e 
comenta sobre as potencialidades do Piauí. Aparte ao Senador Mão Santa. Sen Amir 
Lando  460 
 
 Presta homenagem ao Piauí e ao seu povo, ressaltando seus recursos e 
possibilidades de desenvolvimento. Sen Mão Santa 461 
 
 Fala da visita que fez ao Município de Marabá, no Estado do Pará, saúda a 
iniciativa dos empresários madeireiros pelo projeto de reflorestamento da Associação das 



Indústrias Madeireiras de Marabá e comunica a doação feita pelo Sindicato Rural de 
Marabá, de três mil bezerros ao Programa Fome Zero. Sen Ana Júlia Carepa 471 
 
 Apresenta à Casa um balanço dos cem primeiros dias da administração de João 
Alves Filho em Sergipe. Sen Renildo Santana 519 
 
 Esclarece que o Estado do Mato Grosso do Sul não terá que pagar os 13% sobre 
o pagamento que receberá da União. Aparte ao Senador Ramez Tebet. Sen Sérgio Cabral 533 
 
 Fala da responsabilidade do Governador Zeca do PT na regência do Estado do 
Mato Grosso do Sul, faz esclarecimentos a cerca da MP e afirma que para fazer críticas é 
necessário antes ler o parecer. Sen Delcídio Amaral  535 
 
 Faz esclarecimentos sobre a MP que passa a responsabilidade da manutenção 
das rodovias para os Estados. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Sen Sérgio Cabral 536 
 
FOME ZERO 
 
 Demonstra sua satisfação em relação ao programa Fome Zero, definido como 
prioridade pelo presidente Lula e as expectativas para a redução das diferenças sociais e a 
extinção da fome no país. Sen Ney Suassuna 35 
 
 Cumprimenta o senador Ney Suassuna pelo discurso e esclarece que o programa 
Fome Zero não começa da estaca zero porque já existem programas contra a fome tanto 
no âmbito nacional como no governamental. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Sen 
Leomar Quintanilha 37 
 
 Afirma que para se pôr em prática um programa da amplitude do Fome Zero, é 
necessário tempo e afirma que por ser um programa-piloto não deveria ter sido 
apresentado tão cedo e com tanta ênfase. Sen Ney Suassuna 37 
 
 Manifesta a intenção de apoio da oposição ao Programa Fome Zero, mas afirma 
que não deixarão de apontar as falhas. Sen Ney Suassuna 40 
 
GOVERNO 
 
 Parabeniza o governo pela iniciativa de combate a fome e afirma que um 
governo não deve ser grande e lento, mas sim pequeno e ágil. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. Sen Mão Santa 38 
 
 Fala do programa Fome Zero, da necessidade de crescimento econômico do país 
e afirma que o governo está no caminho certo. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Sen 
Gilberto Mestrinho 39 
 
 Comenta a cerca dos cem dias de governo do presidente Lula, fala das 
benfeitorias e das expectativas para o novo governo. Sen João Capiberibe 85 
 
 Discute sobre a repercussão dos primeiros dias do governo Lula e faz um 
levantamento dos elogios recebidos. Sen Paulo Paim 420 
 
 Fala do livro: “Reinventando o Governo”, de Ted Gaebler e David Osborne, que 
afirma que o governo não pode ser demasiadamente grande, deve ser pequeno. Discorda 
da tese do livro, afirmando que o governo deve ter o tamanho necessário, e manifesta sua 
preocupação devido o “inchaço” do Governo Lula. Aparte ao Senador Paulo Paim. Sen 
Mão Santa 422 
 
 Afirma que o Deputado João Paulo não deve apenas esclarecer sua afirmação, 
mas também pedir desculpas. Sen Arthur Virgílio 498 
 



 Questiona a frase: “A esperança venceu o medo”, usada pelo governo quando 
ganhou a eleição. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Sen José Agripino 499 
 
 Fala que a afirmação do Deputado João Paulo foi um ato de vaidade e que deve 
explicações. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Sen Magno Malta 499 
 
HOMENAGEM 
 
 Fala da sua satisfação por ter o senador Papaléo Paes como representante do seu 
Estado. Aparte ao Senador Papaléo Paes. Sen José Sarney 73 
 
 Manifesta sua satisfação pela atuação do Senador Papaléo Paes. Aparte ao 
Senador Papaléo Paes. Sen Renan Calheiros 73 
 
 Exprime o seu orgulho por ter o Senador Papaléo Paes em seu partido. Aparte ao 
Senador Papaléo Paes. Sen Duciomar Costa 73 
 
 Manifesta a sua admiração ao Senador Aluízio Mercadante e afirma que gostaria 
de continuar observando-o e tendo acesso aos textos de sua autoria. Aparte ao Senador 
Aloizio Mercadante. Sen Siba Machado 79 
 
IMPOSTO 
 
 Comunica que apresentou um Projeto de Lei que visa isentar os empregadores 
de recolher contribuições sobre as remunerações pagas a empregados apenados em 
regime aberto e regressos em livramento. Sen Almeida Lima 437 
 
INFRA-ESTRUTURA 
 
 Afirma que para haver o crescimento e o aumento na produção do país é preciso 
uma infra-estrutura adequada no sistema de transporte. Aparte ao Senador Sérgio Guerra. 
Sen Fernando Bezerra 512 
 
 Fala que com a rigorosa economia, o maior desafio do país é a infra-estrutura. 
Aparte ao Senador Sérgio Guerra. Sen Delcídio Amaral 513 
 
 Faz um panorama dos investimentos na infra-estrutura de transportes e reafirma 
a necessidade de ações práticas e concretas que levem o país ao desenvolvimento 
econômico e social. Sen Sérgio Guerra 513 
 
 Cumprimenta o Senador Sérgio Guerra pelo discurso e relembra a preocupação 
dele com a infra-estrutura desde a época em que era Deputado. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra. Sen Lúcia Vânia 516 
 
JUVENTUDE 
 
 Comunica que começou a presidir os trabalhos da Subcomissão da Infância, 
Adolescência e Juventude, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, e discute a 
necessidade de inclusão social dos jovens e dos adolescentes. Sen Lúcia Vânia 474 
 
MALHA RODOVIÁRIA 
 
 Ressalta a necessidade de revisão do sistema de apreciação de medidas 
provisórias e discute sobre a votação da Medida Provisória nº 82, que dispõe sobre as 
estradas. Sen Eduardo Azeredo 472 
 
MANAUS 
 



 Exige que o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz 
Fernando Furlan, volte a promover as reuniões bimestrais do Conselho de Administração 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, para que possa possibilitar um maior 
desenvolvimento da região. Sen Arthur Virgílio 87 
 
MENSAGEM 
 
 Mensagem Nº 78, de 2003, da Presidência da República, que submete a retirada 
do Projeto de Lei nº 134, de 2001 (nº 5.483/01, na Câmara dos Deputados), que “altera o 
art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”, enviado à Câmara dos Deputados 
com a Mensagem nº 1.061, de 2001. 42 
 
 Mensagem Nº 79, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação da Casa o nome do Senhor Antônio Mota Filho para exercer o cargo de 
Diretor de infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de infra Estrutura de 
Transportes – DNIT. 90 
 
 Mensagem Nº 80, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação da Casa o nome do Senhor José Antônio Silva Coutinho para exercer o cargo 
de Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. 93 
 
 Mensagem Nº 81, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação da Casa o nome do senhor Ricardo José Santa Cecília Corrêa para exercer o 
cargo de Diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de infra-
Estrutura de Transportes – DNIT. 107 
 
 Mensagem Nº 82, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação da Casa o nome do Senhor Sérgio de Souza Pimentel para exercer o cargo de 
Diretor de Administração e Finanças do Departamento nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT. 110 
 
 Mensagem Nº 83, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação da Casa o nome do Senhor Washington Lima do Carvalho, para exercer o 
cargo de Diretor de Infra-Estrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT. 115 
 
 Mensagem Nº 84, de 2003, da Presidência da República, que submete à 
apreciação o nome do Senhor José Leôncio de Andrade Feitosa para ocupar o cargo de 
Diretor da Agência nacional de Saúde Suplementar – ANS. 117 
 
METRÔ 
 
 Solicita que o governo volte a atenção para as obras de construção do Metrô de 
Salvador que está quase parando por falta de recursos, e pede que estes recursos sejam 
viabilizados. Sen César Borges 473 
 
MORTALIDADE INFANTIL 
 
 Discute sobre a taxa de mortalidade infantil por falta de condições ambientais 
dignas como a falta de saneamento básico e fala da necessidade de garantir condições 
dignas para reduzir a mortalidade infantil. Sen Patrícia Saboya Gomes 87 
 
NARCOTRÁFICO 
 
 Sugere que a Comissão de Segurança dê uma atenção especial ao problema do 
narcotráfico. Aparte ao Senador Garibaldi Filho. Sen Alberto Silva 81 
 



PARECER 
 
 Parecer Nº 200 de 2003, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 444, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Otávio, que cria o Programa de Financiamento a Profissionais 
Liberais – Fiprol, destinado a beneficiar profissionais recém-formados pelas 
Universidades das regiões Norte e Nordeste. Sen Lúcio Alcântara 01 
 
 Parecer Nº 201, de 2003, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 444, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Otávio, que cria o Programa de Financiamento a Profissionais 
Liberais – Fiprol, destinado a beneficiar profissionais recém-formados pelas 
Universidades das regiões Norte e Nordeste. Sen João Alberto Souza 04 
 
 Parecer Nº 202, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2000, de autoria do Senador Álvaro Dias, 
que altera dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe  sobre 
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Sen Jefferson Péres 07 
 
 Parecer Nº 203, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 249, de 2001, de autoria do senador Maguito Vilela que altera a Lei 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. Sen Jonas Pinheiro 11 
 
 Parecer Nº 204, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2003 (nº 4/03, na Câmara dos 
Deputados que aprova os textos dos Protocolos Facultativos à Convenção sobre os 
Direitos da Criança, relativos ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à 
venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, assinados em Nova 
York, em 6 de setembro de 2000). Sen Patrícia Saboya Gomes 14 
 
 Parecer Nº 205, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2000 (nº 1.122/95, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece 
normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Sen Pedro Simon 15 
 
 Parecer Nº 206, de 2003, da Comissão, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 37, de 2001 (nº 303/99), na Casa de origem, que institui reabilitação 
criminal de ofício. Sen Jefferson Peres 17 
 
 Parecer Nº 207, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2002 (nº 379/99, na Casa de origem), que 
altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras 
providências. Sen Juvêncio da Fonseca 19 
 
 Parecer Nº 208, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2000, nº 2.308/2000, na Casa de origem, que 
“Dispõe sobre a divulgação, através da internet, dos dados e informações relativos a 
licitações realizadas pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 
todos os níveis da administração pública, e dá outras providências”. Sen Jefferson Peres 21 
 
 Parecer oral sobre a medida provisória Nº 91, de 2002, proferido no Plenário da 
Câmara dos Deputados em substituição à Comissão Mista. 343 
 
 Parecer Nº 209, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2003 (nº 2.310/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia sobre Cooperação Naval, 
celerado em Windhoek, Namíbia, em 3 de dezembro de 2001. Sen Luiz Otávio 414 
 



 Parecer oral, sobre o Projeto de Lei de Conversão Nº 03, de 2003 (Proveniente 
da Medida Provisória nº 82, de 2002). Sen Sérgio Cabral 488 
 
 Parecer (oral) Nº 210, de 2003-PLEN, sobre o Projeto de Lei de Conversão Nº 3, 
de 2003 (Proveniente da Medida Provisória nº 82, de 2002). Sen Sérgio Cabral 528 
 
 Parecer Nº 210, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02), proferido no plenário o Senado, que “dispõe sobre a 
Transferência da união para os Estados, o Distrito Federal e os municípios de segmentos 
da malha rodoviária sob jurisdição federal, nos casos que especifica, e dá outras 
providências”. Sen Sérgio Cabral 529 
 
PARTIDO POLÍTICO 
 
 Esclarece que muitos do Partido dos Trabalhadores não concordam com a frase 
do Presidente João Paulo Cunha e que tal afirmação não corresponde com o 
comportamento do Partido. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Sen Eduardo Suplicy 497 
 
 Esclarece que o Deputado João Paulo Cunha ainda não teve tempo de explicar 
sua afirmação aos companheiros de Partido. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Sen Tião 
Viana  497 
 
 Parabeniza o Senador Sérgio Guerra pelo discurso e manifesta o seu orgulho por 
tê-lo como representante do seu partido Aparte ao Senador Sérgio Guerra. Sen Arthur 
Virgílio Sen Arthur Virgílio 508 
 
PERSONALIDADE ILUSTRE 
 
Comunica que solicitou a presença do Senhor Embaixador de Cuba, que virá ao Senado 
para prestar esclarecimentos sobre a prisão e o julgamento de cubanos. Sen Eduardo 
Suplicy  475 
 
PETRÓLEO 
 
 Debate sobre a importância da instauração de uma refinaria de petróleo no 
nordeste. Aparte ao Senador Almeida Lima. Sen Garibaldi Alves Filho 30 
 
 Concorda com o senador Tião Viana sobre a competência do presidente da 
Petrobrás e pede que seja mais transparente possível a escolha da localização da nova 
refinaria de petróleo. Sen Almeida Lima 30 
 
 Afirma que o governo brasileiro já se preocupava com déficit dos derivados do 
petróleo no Norte e Nordeste, e é uma grande conquista uma refinaria de petróleo para o 
nordeste, uma vez que quase todas as usinas do país se localizam no sul e no Sudeste. 
Aparte ao Senador Almeida Lima. Sen Mão Santa 31 
 
 Conclui seu discurso solicitando ao senador Tião Viana para que o governo se 
decida o mais breve possível onde será construída a nova refinaria de petróleo. Sen 
Almeida Lima 31 
 
 Solicita à Petrobrás que repasse para o consumidor a redução dos preços do 
petróleo no Exterior. Sen Romero Jucá 67 
 
 Discute sobre a Lei do Petróleo. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Sen 
José Jorge 468 
 
 Esclarece que os recursos dos fundos para a indústria petrolífera são livres de 
qualquer contingenciamento, pois os recursos são retirados do faturamento das empresas 



e não podem ser utilizados para nenhuma outra finalidade. Aparte ao Senador Rodolpho 
Tourinho. Sen Roberto Saturnino 469 
 
PLANOS DE SAÚDE 
 
 Faz um panorama da atual situação dos Planos de Saúde, fala da necessidade de 
uma política especial para esta área e pede que o reajuste autorizado pelo Governo fique 
abaixo da inflação. Sen Renan Calheiros 41 
 
POLÍCIA 
 
 Defende a idéia da unificação das Polícias. Aparte ao Senador Garibaldi Alves. 82 
 
POLÍTICA ENERGÉTICA 
 
 Discute sobre a importância do debate sobre política energética no Brasil, e fala 
da sua satisfação por ter o Parlamentar José Eduardo Dutra como presidente da Petrobrás. 
Aparte ao Senador Almeida Lima. Sen Tião Viana 29 
 
PRESIDENTE 
 
 Esclarece que o Presidente Lula não é responsável pelos atos praticados por 
Fidel Castro nem pelos atos do presidente americano. Sen. Paulo Paim 420 
 
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO 
 
 Faz um detalhamento do Programa Primeiro Emprego e ressalta a importância 
dos programas de transferência de renda. Sen Eduardo Suplicy 32 
 
PROGRAMA SOCIAL 
 
 Afirma que é necessário estudar todos os programas sociais e considerar seus 
méritos e falhas para aperfeiçoá-los e para que sirvam de base para o programa Fome 
Zero. Sen Ney Suassuna 38 
 
 Demonstra sua satisfação em participar de uma das vertentes do Programa Renda 
Mínima. Sen Ney Suassuna 39 
 
 Fala que é necessário um aprimoramento dos programas de transferência de 
renda para que contribuam para uma economia mais competitiva e saudável. Aperte ao 
Senador Ney Suassuna. Sen Eduardo Suplicy 40 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 173, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais. 119 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 174, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Central de Telecomunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Corinto, Estado de Minas Gerais. 123 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 175, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Santamariense de Comunicações Ltda. – ME para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Maria de Itabira, 
Estado de Minas Gerais. 127 
 



 Projeto de Decreto Legislativo Nº 176, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Radio e Televisão do Piai Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Oeiras, Estado do Piauí. 133 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 177, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Ibiapina Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Coronel sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul. 139 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 178, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rochedo, Estado de Mão 
Grosso do Sul. 146 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 179, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Paraíba TV/FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Paudalho, Estado de Pernambuco. 152 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 180, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão ao Sistema de Comunicação Terra do Sul Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araripe, Estado do Ceará. 155 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 181, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão ao Sistema de Comunicação Terra do Sol Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaré, Estado do Ceará. 163 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 182, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Primavera FM de Guariba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Guariba, Estado de São Paulo. 173 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 183, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à KMR – Telecomunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Itaí, Estado de São Paulo. 177 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 184, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Sul-Mineiro de Radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Camanducaia, Estado de Minas Gerais. 185 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 185, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Terra Nova FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Terra Nova da Bahia. 190 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 186, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caruaru, Estado de 
Pernambuco. 197 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 187, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão a Líder Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. 201 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 188, de 2003, que outorga concessão à Radio 
Cidade Luís Eduardo Magalhães S/C para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Barreiras, Estado da Bahia. 209 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 189, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Beneficente Rosal Da Liberdade a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade Redenção, Estado do Ceará. 218 
 



 Projeto de Decreto Legislativo Nº 190, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Manoel Paes a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Brejão, Estado de Pernambuco. 221 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 191, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Deputado Walfrido Monteiro a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Iço, Estado do ceará. 224 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 192, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Juracy Marden a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itambé, Estado da Bahia. 227 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 193, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo – FUMCULT, para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Congonhas, Estado de Minas Gerais. 230 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 194, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à fundação “José Bonifácio Lafayette de Andrada” para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais. 233 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 195, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Stênio Congro para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. 235 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 196, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Cultural Campos de Minas para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de São João Del Rey, Estado de Minas Gerais. 237 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 197, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Vingt Rosado para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 240 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 198, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Bom Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Centralina, Estado de Minas Gerais. 243 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 199, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio São Judas Tadeu FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. 252 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 200, de 2003, que aprova, o ato que outorga 
permissão à Rádio FM Beira Rio LTDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará. 259 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 201, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio e Televisão do Piauí Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí. 267 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 202, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Fortaleza FM Bauru LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão. 273 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 203, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Bom Jesus Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Camocim, Estado do Ceará. 279 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 204, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão a Momento de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais. 287 



 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 205, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão a Medina FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora e freqüência 
modulada na cidade de Medina, Estado de Minas Gerais. 291 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 206, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Rio Verde Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Baependi, Estado de Minas Gerais. 298 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 207, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Empresa de radiodifusão Electra Vox FM Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Antônio dias, Estado de Minas 
Gerais.  303 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 208, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à TV Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Açucena, Estado de Minas Gerais. 311 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 209, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Itambacuriense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Itambacuri, Estado de Minas 
Geris.  316 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 210, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à DRT – Duagreste Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. 327 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 211, de 2003, que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ao Governo do Estado da Paraíba – Superintendência de 
Radiodifusão por intermédio da Rádio Tabajara para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 332 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 212, de 2003, que aprova o ato que autoriza a 
Fundação Cidadania a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de José 
Freitas, Estado do Piauí. 336 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 213, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão a Fundação Calmerinda Lanzillotti para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília (Ceilândia), Distrito Federal. 362 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 214, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Educacional e Cultural de Colorado para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Colorado, Estado do Paraná. 364 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 215, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à Fundação Antônio Bárbara para executar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Cianorte, Estado do Paraná. 366 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 216, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva para executar freqüência 
modulada na cidade de Belém, Estado do Pará. 369 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 217, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Cidadã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo. 371 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 218, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à SM Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo. 374 
 



 Projeto de Decreto Legislativo Nº 219, de 2003, que Aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio AM Banda 1 Ltda., para explorar serviço d radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Sarandi, Estado do Paraná. 380 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 220, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à WRT – Organização de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cambe, Estado do Paraná. 386 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 221, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão à EBC – Empresa Baurense de Comunicação Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 391 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 222, de 2003, que aprova o ato que outorga 
permissão à RB – Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo. 398 
 
 Projeto de Decreto Legislativo Nº 223, de 2003, que aprova, o ato que outorga 
concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 404 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Projeto de Lei da Câmara Nº 13, de 2003, que denomina “Rodovia Milton 
Santos” a BR-242 (Bahia-Brasília), que atravessa a Chapada Diamantina e o oeste 
baiano.   119 
 
 Projeto de Lei da Câmara Nº 14, de 2003, que estabelece multa em operações de 
importação, e dá outras providências. 356 
 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 
 Projeto de Lei de Conversão Nº 05, de 2003 (Proveniente da Medida Provisória 
nº 106, de 2003), que autoriza o Poder Executivo a instituir o Serviço social autônomo 
Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil, altera os arts. 8º e 11 da 
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências.  544 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 126, de 2003, que autoriza a União a conceder 
benefícios financeiros aos Estados e ao Distrito Federal em função de desempenho 
exportador e do saldo comercial externo. Sen César Borges 54 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 127, de 2003, que cria o Fundo de Aval para o 
Setor Cacaueiro e dá outras providências. Sen César Borges 56 
 
 Projeto de Lei Nº 128, de 2003, que insere o inciso XXIII no art. 230 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
proibir a proibir a aposição de adesivos e similares que emulem a utilização do veículo 
em atividades ilícitas. Sen Valmir Amaral 57 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 129, de 2003, que acrescenta o § 6º ao art. 9º da Lei 
nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, estendendo a opção pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte (Simples) às pessoas jurídicas que especifica. Sen Almeida Lima 447 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 130, de 2003 – Complementar, que acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 



pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Sen João Capiberibe 448 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 131, de 2003, que altera o art. 5º da Lei nº 7.347/85 
– Lei da Ação Civil Pública, para legitimar os senadores, deputados federais, deputados 
estaduais e vereadores para a sua propositura. Sen Sérgio Cabral 478 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 132, de 2003, que dispõe sobre auxílio financeiro 
da União aos Institutos Históricos e Geográficos. Sen Pedro Simon 479 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 133, de 2003, que denomina a BR-317 “Rodovia 
Wilson Pinheiro”. Sen Sibá Machado 479 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 134, de 2003, que dispõe sobre crimes de violência 
doméstica, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, e determina outras providências. Sen Delcídio Amaral 480 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 135, de 2003, que dispõe sobre os crimes contra a 
intimidade e a vida privada das pessoas, acrescentando artigo ao Código Penal, em 
conformidade com o inciso X do art. 5º da Constituição Federal. Sen Delcídio Amaral 483 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 115, de 2003, que altera a redação da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o plano de custeio da seguridade social, de 
forma a isentar os empregadores apenados em regime aberto e egresso em livramento 
condicional. Sen Almeida Lima 493 
 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 16, de 2003, que adiciona parágrafo 
único ao art. 133 da Constituição Federal, obrigando o advogado, quando intimidado, a 
comprovar a origem lícita dos recursos que recebe a título de honorários advocatícios. 43 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 17, de 2003, que inclui, no sistema 
tributário nacional, imposto federal progressivo sobre sucessões e doações e suprime o 
imposto estadual sobre transmissões “mortis causa”. 44 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 18, de 2003, que acrescenta novo inciso 
ao art. 49 e dá nova redação ao inciso VII do art. 84 da Constituição Federal. 47 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 19, de 2003, que altera o art. 165 da 
Constituição Federal, instituindo a Carta de Responsabilidade Econômico-social. 50 
 
 Proposta de Emenda à Constituição Nº 20, de 2003, que acrescenta novo inciso 
ao art. 49 da Constituição Federal. 52 
 
 Proposta de Emenda a Constituição Nº 21, de 2003, que altera a redação dos 
arts. 49, XII, e 223 da Constituição Federal, dispondo sobre a competência do Congresso 
Nacional para apreciar os atos de outorga e renovação de concessão e permissão de 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 485 
 
 Proposta de Emenda a Constituição Nº 22, de 2003, que altera o inciso XLVII 
do art. 5º da Constituição Federal. 524 
 
RECURSO 
 
 Recurso Nº 05, de 2003, que interpõe recurso no sentido de que o Projeto de Lei 
do Senado nº 170, de 2002, que “Dispõe sobre a produção e importação do soro 
antiofídico”, seja submetido à deliberação do Plenário. Sen Tião Viana 458 
 



RECURSOS HÍDRICOS 
 
 Fala dos recursos hídricos brasileiros, da necessidade de preservação dos 
mesmos, da recuperação do Rio São Francisco, e de uma política para solucionar o 
problema da falta de água no Nordeste. Aparte ao Senador Mão Santa. Sen Antônio 
Carlos Valadares 461 
 
REFINARIA 
 
 Comenta sobre reunião da Bancada Parlamentar Federal da região Nordeste no 
Plenário da Comissão Mista de Orçamento, em que foi entregue documento que 
reivindica, dentre outras coisas, a instalação de uma refinaria de petróleo na região 
nordeste, e foi ouvido o Presidente da Petrobrás. Sen Almeida Lima 28 
 
REFORMAS 
 
 Discorda das palavras do Deputado João Paulo e afirma que o seu partido apóia 
as reformas, independente de qual governo as realize. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 
Sen Fernando Bezerra 500 
 
REGIMENTO INTERNO 
 
 Apresenta e discute o seu primeiro projeto de lei, que torna obrigatória a 
publicação dos atos dos gestores públicos, diariamente, e em tempo real, numa página 
específica da Internet, para propiciar a transparência tornar mais clara as despesas 
públicas e as receitas. Sen João Capiberibe 433 
 
 Cumprimenta o Senador João Capiberibe pela iniciativa, pois proporcionará 
transparência e ética para a política. Aparte ao Senador João Capiberibe. Sen Roberto 
Saturnino 434 
 
 Afirma que o Senador João Capiberibe está fazendo o País respeitar a 
Constituição. Aparte ao Senador João Capiberibe. Sen Mão Santa 435 
 
RENDA 
 
 Apresenta alternativas para a geração de renda no Estado do Piauí, como o 
cultivo do Feijão Caupi e da Mamona. Sen Alberto Silva 441 
 
RENDA PER CAPITA 
 
 Apresenta os dados do Banco Mundial sobre expectativa de vida e renda per 
capita, que afirma que estamos abaixo da média Latina e Caribenha. Sen Paulo Paim 422 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento Nº 209, de 2003, que requer que sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 50, de 2002, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos. Sen Ana Júlia Carepa 27 
 
 Requerimento Nº 210, de 2003, Monção que manifesta repúdio pala morte de 
jornalistas no Iraque e demanda de todos os governos envolvidos no conflito bélico que 
tomem medidas efetivas para proteger os profissionais da mídia presentes no cenário de 
guerra. Comissão de Educação 27 
 
 Requerimento Nº 211, de 2003, que requer que sejam prestadas, pela Senhora 
Ministra de Estado do Meio Ambiente, informações relativas à atuação da Agência 



Nacional de Águas (ANA), autarquia vinculada àquela autoridade.Sen Garibaldi Alves 
Filho  353 
 
 Requerimento Nº 212, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Transportes Terrestres (ANTT) e de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
autarquias vinculadas àquela autoridade. Sen Garibaldi Alves Filho 353 
 
 Requerimento Nº 213, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estados das Comunicações, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Telecomunicações (ANATEL), autarquia vinculada àquela autoridade. Sen 
Garibaldi Alves Filho 354 
 
 Requerimento Nº 214, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estado da Saúde, informações relativas à atuação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e de Saúde Suplementar (ANS), autarquia vinculada 
àquela autoridade. Sen Garibaldi Alves Filho 354 
 
 Requerimento Nº 215, de 2003, que requer que sejam prestadas, pela Senhora 
Ministra de Estado de Minas e Energia, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Petróleo (ANP) e de Energia Elétrica (ANEEL), autarquias vinculadas 
àquela autoridade. Sen Garibaldi Alves Filho 355 
 
 Requerimento Nº 216, de 2003, que requer que seja designada comissão para 
representar a Casa no XIII Congresso Mundial de Criminologia, que ocorrerá entre os 
dias 10 e 15 de agosto de 2003, na cidade do Rio de Janeiro. Sen Garibaldi Alves Filho 446 
 
 Requerimento Nº 217, de 2003, que requer que os Projetos de Lei do Senado nº 
103, de 1999, de autoria do Senador Jéferson Peres, e nº 220, de 2000, de autoria do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, passem a tramitar conjuntamente com os Projetos de Lei 
do Senado nº 169, de 1999, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, e 502, de 1999, 
de autoria do Senador Paulo Hartung, por versarem sobre a mesma matéria. Sen Roberto 
Saturnino 451 
 
 Requerimento Nº 218, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
95, de 2003, que “dispõe sobre a privacidade na Internet”, seja encaminhado à Comissão 
de Educação para que a mesma se pronuncie sobre o mesmo. Sen Antonio Carlos 
Valadares 456 
 
 Requerimento Nº 219, de 2003, que requer que o Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que “dispõe sobre a reserva de Vagas nas creches públicas para crianças 
portadoras de deficiência e dá outras providências”, que tramita em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a fim de garantir a reserva de 
vagas nas creches, ou entidades similares, e pré-escolas públicas para as crianças 
portadoras de deficiência”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que a mesma 
se pronuncie sobre o mesmo. Sen Antônio Carlos Valadares 456 
 
 Requerimento Nº 220, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
112, de 1988 seja remetido à Comissão de Assuntos Sociais, para que esta, mediante 
apreciação das respectivas subcomissões temáticas, possa emitir parecer de mérito e, em 
seguida, retornar à comissão de Assuntos Econômicos. Sen Patrícia Saboya 484 
 
 Requerimento Nº 221, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 
da Justiça, Dr. Marcio Thomaz Bastos, sobre estudo e definição de prioridades e 
planejamento de ações da Polícia Federal. Sen Heloísa Helena 484 
 
 Requerimento Nº 222, de 2003, que requer informações ao Ministério das 
Cidades, sobre o plano de habitação a ser implantado pelo Governo, com liberação de 
R$5,3 bilhões, especificando a distribuição e origem de tais recursos, inclusive a 
participação de recursos da Caixa Econômica Federal, com suas respectivas destinações, 



e faixas salariais do público que será atendido por fonte de financiamento. Sen Romero 
Jucá  485 
 
 Requerimento Nº 223, de 2003, que manifesta repúdio e condenação ao ato 
arbitrário perpetrado contra a liberdade de opinião e às liberdades individuais de 
militantes de direitos humanos, jornalistas e economistas contrários ao regime cubano. 
Sen José Agripino Maia 492 
 
 Requerimento Nº 224, de 2003, que solicita a retificação do PLS nº 115/2003, 
nos termos do PLS encaminhado anexo. Sen Almeida Lima 493 
 
 Requerimento Nº 225, de 2003, que requer que sejam solicitadas informações ao 
Ministro de Estado das Cidades sobre quais as medidas já adotadas pelo Contran com 
respeito às disposições dos arts. 54 e 55, particularmente quanto ao seu inciso III, do 
Código Nacional de Trânsito, e o encaminhamento de dados estatísticos disponíveis dos 
acidentes de trânsito. Com vítimas, direta ou indiretamente evolvidos com tais veículos 
em nível nacional. Sen Marcelo Crivella 494 
 
 Informa que encaminhou requerimento de informações ao Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República e ainda não recebeu nenhuma resposta, e lê 
notícia publicada no jornal O Dia, com o título “Burocratas Famélicos”. Sen Arthur 
Virgílio  517 
 
RODOVIA 
 
 Faz um panorama sobre o desenvolvimento das obras na BR-101, que liga 
Florianópolis-SC a Osório-RS. Sen Paulo Paim 422 
 
 Discursa a favor da aprovação da Medida Provisória que transfere a 
responsabilidade do controle de manutenção da malha rodoviária para os Estados. Sen 
Paulo Paim 422 
 
 Solicita a conclusão das obras da Ponte do Alencastro, na BR-497, que liga 
Mato Grosso do Sul a Minas Gerais e pede que seja refeito o trecho da BR-262, entre 
Miranda e Corumbá. Sen Ramez Tebet 425 
 
 Demonstra que são necessários grandes investimentos, por parte do governo, 
para as rodovias e ferrovias, em especial para a BR – 101. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra. Sen Leonel Pavan 511 
 
 Afirma que é necessário resolver a questão das estradas e conclama que se 
façam presentes todos os Senadores para Sessão Extraordinária, porque estão presentes as 
Medidas Provisórias para liberação de recursos para o Ministério dos Transportes, para a 
restauração das estradas. Aparte ao Senador Sérgio Guerra. Sen Serys Slhessarenko 516 
 
 Afirma que recursos apenas não resolvem o problema das rodovias, é necessária 
também uma política que possa melhorar o setor rodoviário. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra. Sen Antero Paes de Barros 516 
 
 Explicita que a situação das estradas do Estado do Ceará é caótica e que não 
existem planos nem perspectivas para solucionar este problema. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. Sen Tasso Jereissati 516 
 
SALÁRIO MÍNIMO 
 
 Informa que apresentou duas emendas para a Medida Provisória nº 116, que 
trata do salário mínimo. Sen Romero Jucá 67 
 
SAUDAÇÃO 



 
 Cumprimenta o Senador Rodolpho Tourinho pelo seu primeiro discurso e pela 
sua chegada no Senado. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Sen Marco Maciel 469 
 
 Manifesta o seu orgulho por ter o Senador Sérgio Guerra como representante do 
Nordeste e fala que o Senador relembra uma preocupação histórica. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. Sen Mão Santa 512 
 
SAÚDE 
 
 Fala da sua experiência como médico e da situação precária que se encontra a 
saúde no país. Sen Mão Santa 429 
 
 Cogita a idéia de recriar a Ceme, para possibilitar o fornecimento de remédios 
aos mais carentes. Aparte ao Senador Mão Santa. Sen Alberto Silva 431 
 
 Fala dos avanços médicos, dos recursos na área da saúde do estado do Piauí, e 
sobre o fechamento da Ceme. Sen Mão Santa 431 
 
 Discute a cerca do fechamento da Ceme, sobre a necessidade de dar incentivos e 
condições para médicos trabalharem no interior e fazer com que os Governos Estaduais 
invistam na saúde. Aparte ao Senador Mão Santa. Sen Papaléo Paes 432 
 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
 Comenta o discurso do Senador Aloizio Mercadante e sobre a discussão do 
Plano de Segurança Pública. Sen Garibaldi Alves Filho 80 
 
 Sugere que o debate sobre Segurança Pública seja o mais amplo e profundo 
possível. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. Sen Almeida Lima 81 
 
 Fala do problema da segurança pública e das incumbências da Comissão de 
Segurança Pública. Sen Garibaldi Alves Filho 81 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Manifesta a sua satisfação em ter chegado ao Senado juntamente com o Senador 
João Capiberibe, e afirma que o Projeto de Lei, além de uma real transparência na 
administração pública do País, propiciará a participação popular, prometida pelo 
presidente em campanha. Aparte ao Senador João Capiberibe. Sen Geraldo Mesquita 
Júnior  435 
 
 Parabeniza o Senador pela iniciativa, ressaltando a importância do Projeto. 
Aparte ao Senador João Capiberibe. 435 
 
 Esclarece que o Projeto de Lei abrange a questão das compras do Executivo, 
Legislativo e do Judiciário, e também incorpora alguns encaminhamentos já existentes na 
Casa. Sen João Capiberibe 436 
 
 Fala da necessidade de uma organização muito bem elaborada para que o 
Projeto de Lei possa se estender não só ao Executivo, mas também ao Legislativo e ao 
Judiciário. Aparte ao Senador João Capiberibe. Sen Alberto Silva 436 
 
 Conclui seu discurso falando das vantagens e da transparência administrativa 
que o seu Projeto propiciará. Sen João Capiberibe 436 
 
TECNOLOGIA 
 



 Discute sobre as verbas destinadas para a tecnologia, mais especificamente os 
fundos do petróleo, e afirma que a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico 
devem ser prioridade de qualquer governo. Sen Rodolpho Tourinho 465 
 
 Encerra seu discurso citando como exemplo os investimento feitos pelo governo 
de Taiwan na década de 70 e o desenvolvimento tecnológico obtido. Sen Rodolpho 
Tourinho 470 
 
TRAJETÓRIA POLÍTICA 
 
 Manifesta o seu orgulho pela posse e faz um levantamento da trajetória política 
do senador Rodolpho Tourinho. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. Sen César 
Borges  469 
 
TRANSPORTE 
 
 Faz um panorama da precária situação em que se encontra o serviço de 
transporte do país, ressaltando a falta de investimentos públicos em transportes e a 
irregularidade na liberação de verbas para o pagamento de obras e serviços executados. 
Sen Sérgio Guerra 505 
 
 Cumprimenta o Senador Sérgio Guerra pelo seu discurso e explicita a sua 
preocupação com a questão dos transportes e a sua infra-estrutura. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. Sen Eduardo Azeredo 508 
 
TRANSCRIÇÃO 
 
 Pede o registro pelos Anais da Casa de matérias do jornal O Estado de S. Paulo, 
que faz críticas ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha, que 
afirmou que não tinha nada contra as reformas, foi contra apenas por motivos de disputa 
do poder. Afirma que esta posição é falta de compromisso ético. Sen Arthur Virgílio 494 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Afirma que o problema da violência não se deu de repente, mas sim 
gradativamente, e que é necessário tomar atitude, não somente em relação a crimes 
isolados, mas em relação à violência em geral. Sen Garibaldi Alves 82 
 
 Faz um panorama à cerca da violência no País, abordando algumas das causas e 
conseqüências. Sen Íris de Araújo 445 
 
 Discute a violência no País sob a ótica das suas causas e apresenta as estatísticas 
que comprova o seu aumento. Sen Antônio Carlos Valadares 462 
 
 Discute o aumento da violência enfatizando que uma das causas são as penas 
não cumulativas previstas pela Legislação. Aparte ao Senador Antônio Carlos Valadares. 
Sen Ney Suassuna 464 
 
 Ressalta que é necessária uma Legislação que não favoreça criminosos 
reincidentes, uma política social que não discrimine o nordestino e apresenta os índices 
da violência contra os costumes e o pudor. Sen Antônio Carlos Valadares 464 
 



Ata da 36ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 10 de abril de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, das Sras Serys Slhes sa ren ko, Íris de Ara ú jo,
e dos Srs. Amir Lan do, João Ca pi be ri be e Luiz Otá vio

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

Ael ton Fre i tas – Alber to Sil va – Alme i da Lima
– Alo i zio Mer ca dan te – Alva ro Dias – Amir Lan do –
Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto -
nio Car los Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res
– Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo te lho – Cé sar Bor ges
– Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res – Du ci o-
mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do –
Edu ar do Su plicy – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma
Cle i de – Fer nan do Be zer ra – 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 –
Jeffer 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 – Jor -
ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Ma ra nhão – 
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota -
vio – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el
– Ney Su as su na – 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 Zam bi a si –
Serys Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re-
is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val dir
Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – 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.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alme i-
da Lima, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Nº 188/2003, de 7 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 26, de
2003, do Se na do Hé lio Cos ta.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ri men to vai ao Arqui-
vo.

PARECERES

PARECERES NºS 200 E 201, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
444, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Otá vio, que cria o Pro gra ma de Fi nan ci a-
men to a Pro fis si o na is Li be ra is – Fi prol,
des ti na do a be ne fi ci ar pro fis si o na is re-
cém-for ma dos pe las Uni ver si da des das
re giões Nor te e Nor des te.

PARECER Nº 200, DE 2003
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Re la tor do ven ci do: Se na dor Lúcio Alcântara

I – Intro du çao

O Pro je to de Lei em tela, de ini ci a ti va do no bre
se na dor Luiz Otá vio, pre ten de cri ar li nha de cré di to
pri vi le gi a da para pro fis si o na is li be ra is re cém-for ma-
dos em uni ver si da des das re giões Nor te e Nor des te.
Para tan to, pre ten de cri ar li nha de cré di to sub si di a do
jun to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, Ban co da Ama zô nia e Ban co do Nor -
des te do Bra sil para os po ten ci a is be ne fi ciá ri os da
con ces são de que se tra ta.
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O Pro gra ma pre ten de dis po ni bi li zar fi nan ci a-
men to para a aqui si ção de mó ve is, uten sí li os, má qui-
nas e equi pa men tos, exi gin do como ga ran ti as se gu ro
de cré di to, ali e na ção fi du ciá ria, aval ou fi an ça.

A ca rên cia pro pos ta com pre en de rá um pra zo
mí ni mo de doze e má xi mo de vin te e qua tro me ses a
par tir da úl ti ma li be ra ção do fi nan ci a men to. Os ju ros
en vol vi dos se rão de fi ni dos pelo BNDES e de ma is
agen tes fi nan ce i ros par ti ci pan tes do pro gra ma, ob-
ser van do-se a ne ces si da de de se rem os mais ba i xos
pos sí ve is.

II – Re la tó rio

Não obs tan te os bons pro pó si tos con ti dos no
Pro je to de Lei sob exa me, a aná li se de pro gra ma já
exis ten te, de sen vol vi do pelo Mi nis té rio do Tra ba lho,
de no mi na do PROGER – Pro gra ma de Ge ra ção de
Empre go e Ren da, in di ca que os ob je ti vos per se gui-
dos pelo au tor já es tão ade qua da men te aten di dos pe -
las li nhas de cré di to no con tex to des se pro gra ma.

Com efe i to, o PROGER man tém as mo da li da-
des de no mi na das “PROGER
RECÉM-FORMADOS:” e “PROGER
PROFISSIONAIS LIBERAIS:”, vol ta das es pe ci fi ca-
men te para o fi nan ci a men to de pro fis si o na is re-
cém-for ma dos, no pri me i ro caso, e pro fis si o na is
com mais de cin co anos de for ma dos, no se gun do.
As li nhas de cré di to são man ti das com a uti li za ção
de re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –
FAT.

A fim de per mi tir uma ava li a ção mais pre ci sa
do al can ce das li nhas de cré di to aci ma, dis cor re re-
mos bre ve men te so bre as suas prin ci pa is ca rac te-
rís ti cas.

Na li nha “PROGER RECÉM-FORMADOS os
pro fis si o na is de vem ter até 5 anos de con clu são de
cur so su pe ri or de gra du a ção ou pós-gra du a ção. Para
aque les for ma dos em Me di ci na, que te nham fe i to re -
si dên cia mé di ca, esse pra zo é con ta do par tir da con -
clu são da re si dên cia.

São fi nan ciá ve is o bens ne ces sá ri os ao de sen-
vol vi men to das ati vi da des do re cém-for ma dos, con-
for me a sua ha bi li ta ção pro fis si o nal, ex ce to ve í cu los
de qual quer es pé cie; os ser vi ços ne ces sá ri os à im-
ple men ta ção do pro je to; e o ca pi tal de giro as so ci a do,
des ti na do a su prir as ne ces si da des de exe cu ção das
ati vi da des pre vis tas no pro je to.

O fi nan ci a men to pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
pode che gar a 100% do va lor do pro je to, li mi ta do a

R$5.000,00; ou até R$l0.000,00, no caso de re-
cém-for ma dos em Me di ci na e Odon to lo gia.

O pra zo má xi mo do cré di to é de 24 me ses, in clu-
in do ca rên cia de até 6 me ses. São co bra dos en car-
gos cor res pon den tes a TJLP + 3% ao ano.

De ou tro lado, a li nha de cré di to “PROGER
PROFISSIONAIS LIBERAIS” aten de a pro fis si o na-
is li be ra is com mais de 5 anos de atu a ção na sua
área de for ma ção, com li mi tes: de fi nan ci a men to
de até R$l0.000,00, ou R$ 20.000,00 para os pro -
fis si o na is da área de Me di ci na, Odon to lo gia, far -
má cia e fi si o te ra pia. Se rão pa gos os se guin tes en -
car gos: TJLP + 6% ao ano e IOF con for me le gis la-
ção vi gen te.

III – Voto

Nes te sen ti do, a pro pos ta cons tan te do Pro je to
de Lei 444, de 1999, pro põe a cri a ção de um pro gra-
ma cujo pú bli co-alvo se en con tra já aten di do pelo
PROGER. Assim, não se faz ne ces sá ria a cri a ção de
uma li nha de cré di to es pe cí fi ca para re cém-for ma dos
nas re giões Nor te e Nor des te.

Pe los mo ti vos ora apre sen ta dos é que so mos
pela re je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 444 de
1999.

Sala da Co mis são, 4 de ou tu bro de 2000. –
José Agri pi no, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la-
tor – José Fo ga ça – Ro ber to Fre i re –  Ber nar do Ca-
bral – Alva ro Dias (1)  – Hen ri que Lo yo la – José Edu -
ar do Du tra – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma – Jef fer-
son Pé res – Antô nio Car los Va la da res.

(1) o voto do Se na dor Álva ro Dias, re la tor ini ci al, foi re ti ra do por
S. Exª., con for me cons ta das no tas ta qui grá fi cas da re u nião de
4-10-00.

FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2000

Pas sa-se ao item nº 4 da pa u ta.

Pro je to de Lei do Se na do nº 444, de 1999, que
cria o Pro gra ma de Fi nan ci a men to a Pro fis si o na is Li -
be ra is – FIPROL – des ti na do a be ne fi ci ar pro fis si o na-
is re cém-for ma dos pe las Uni ver si da des das re giões
Nor te e Nor des te.Pro je to de au to ria do Se na dor Luiz
Otá vio. Re la tor é o Se na dor Álva ro Dias que ofe re ce
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voto pela apro va ção, com a Emen da nº 1 que apre-
sen ta.

Devo fa zer a ob ser va ção de que, no dia 24 de
maio de 2000, foi con ce di da vis ta co le ti va da ma té ria,
re sul tan do na apre sen ta ção, pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, de voto em se pa ra do pela re je i ção da ma -
té ria.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra
para que pos sa pro fe rir o seu voto em se pa ra do, opi -
nan do pela re je i ção da ma té ria.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA – Sr. Pre si den te, a
Ata des sa re u nião cer ta men te re gis tra que qua se
hou ve um en ten di men to ge ne ra li za do de que, não
obs tan te a boa in ten ção do nos so co le ga Se na dor
Luiz Otá vio, de um lado, o pro je to era uma su per po si-
ção a uma sé rie de ini ci a ti vas que o Go ver no já pos -
su ía e, de ou tro, cri a va uma dis cri mi na ção. Não me
re cor do exa ta men te de toda a ar gu men ta ção.

O Se na dor Ro ber to Fre i re foi um dos que mais
com ba teu o pro je to, e hou ve um con sen so. To mei re -
al men te o acon te ci men to como uma su ges tão do
Ple ná rio e ter mi nei fa zen do esse voto em se pa ra do.
No en tan to, que ro di zer que, de cer to modo, ele re -
fle te o con sen so do Ple ná rio na que la oca sião. Re gis-
tro esse fato para não pa re cer que es tou me opon do
gra tu i ta men te a uma ini ci a ti va do Se na dor Luiz Otá -
vio, até por que o Nor des te se ria, em tese, be ne fi ci a-
do com essa pro pos ta. Po rém, re fle ti no meu voto e
per ce bi que há uma es pé cie de con sen so do Ple ná-
rio. Fui o úni co que re al men te me de di quei a ela bo rar
o voto.

Enfim, faço esse es cla re ci men to, até por que
man te nho a mi nha po si ção quan to a... Con si de ro o
pro je to des ne ces sá rio, va mos di zer as sim.

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – V. Exª,
por tan to, com o es cla re ci men to que faz, apre sen ta
voto em se pa ra do, re fle tin do a opi nião do Ple ná rio à
épo ca ex pli ci ta da, opi nan do pela re je i ção da ma té ria.

Em dis cus são o voto em se pa ra do e o pa re cer
do Re la tor.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça pela or dem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Sr. Pre si den te, des cul-
pem-me V. Exª e o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, mas te -
mos uma nor ma pro ce di men tal quan to à pre sen ça
dos au to res de pro je tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA – O Pre si den te
apre sen tou a ma té ria.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Evi den te. Não há aqui
ne nhu ma ob ser va ção crí ti ca. Ape nas pro po nho ao
Pre si den te se não se ria o caso de so bres tar a ma té-
ria.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA – Não es tão pre -
sen tes o Re la tor nem o Au tor.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Não es tan do pre sen-
tes o Re la tor nem o Au tor do pro je to, tal vez de vês se-
mos...

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – O Se na-
dor Álva ro Dias está pre sen te. A ma té ria en trou em
apre ci a ção por que o Re la tor está pre sen te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA – Está ao ce lu lar.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Gos ta ria ape nas de fa -
zer essa ob ser va ção. Estan do o Re la tor pre sen te...

O SR. PRESIDENTE (José Agrí pi no) – A ma té-
ria, por tan to, está em dis cus são. (Pa u sa.)

Não mais ha ven do quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pa re cer do Se na dor Alva ro Dias,
pela pre fe rên cia.

O SR. ALVARO DIAS – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS – Sr. Pre si den te, di an te
dos fa tos no vos tra zi dos pelo Re la tor do voto em se -
pa ra do, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, e tam bém da dis -
cus são so bre a ma té ria que se tra vou aqui há al gu-
mas ses sões, com fa tos re ve la dos por Se na do res,
in clu si ve do Nor te e do Nor des te, re ti ro o meu pa re-
cer em fa vor do re la tó rio apre sen ta do pelo Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que pro fe riu o pa re cer do voto se pa-
ra do.

O SR. PRESIDENTE (José Agri pi no) – V. Exª re -
ti ra o pa re cer e fica, por tan to, pre va le cen do o voto em
se pa ra do do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que opi na pela 
re je i ção da ma té ria.

A ma té ria está em vo ta ção. Tra ta-se do voto em
se pa ra do do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

Os Srs. Se na do res que es ti ve rem de acor do
com o pa re cer do Se na dor Lú cio Alcân ta ra que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

A ma té ria foi re je i ta da.
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PARECER Nº 201, DE 2003
Da Comissão de Assuntos Econômicos

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
para aná li se e de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei nº
444, de 1999, de ini ci a ti va do no bre Se na dor Luiz
Otá vio, que “cria o Pro gra ma de Fi nan ci a men to a Pro -
fis si o na is Li be ra is – FIPROL, des ti na do a be ne fi ci ar
pro fis si o na is re cém-for ma dos pe las uni ver si da des
das re giões Nor te e Nor des te”.

O Fi prol te ria como ob je ti vo con ce der fi nan ci a-
men tos aos pro fis si o na is li be ra is re cém-for ma dos na
com pra de mó ve is, uten sí li os, má qui nas e equi pa-
men tos para ins ta la ção de seus con sul tó ri os, la bo ra-
tó ri os, es cri tó ri os, etc. Esse pro gra ma se ria cri a do
pelo BNDES e con ta ria com re cur sos do pró prio ban -
co a se rem re pas sa dos pelo Ban co da Ama zô nia e
Ban co do Nor des te do Bra sil. Se ri am tam bém uti li za-
dos re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a-
men to do Nor te (FNO) e do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor des te (FNE) nos em prés ti mos
do pro gra ma.

De acor do com a pro po si ção, nos fi nan ci a-
men tos se ri am exi gi das ga ran ti as, como se gu ro de
cré di to in ter no, ali e na ção fi du ciá ria, aval ou fi an ça.
A ca rên cia pro pos ta se ria de doze a vin te e qua tro
me ses, a par tir da úl ti ma li be ra ção do fi nan ci a men-
to, en quan to os ju ros se ri am os mais ba i xos pos sí-
ve is, a se rem de fi ni dos pelo BNDES e agen tes fi-
nan ce i ros en vol vi dos.

O pro je to foi ana li sa do pela Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), ten do sido re je i ta-
do, com base no pa re cer do ilus tre Se na dor Lú cio
Alcân ta ra.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Como bem apon ta do no pa re cer da CCJ, ape -
sar dos pro pó si tos me ri tó ri os da pro po si ção em exa -
me, os ob je ti vos per se gui dos pelo au tor do pro je to já
es tão aten di dos por li nhas de cré di to cri a das no âm bi-
to do PROGER – Pro gra ma de Ge ra ção de Empre go
e Ren da do Mi nis té rio do Tra ba lho.

Esse Pro gra ma, que con ta com re cur sos do
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), pos su ía até

o ano pas sa do as mo da li da des “Pro ger Re cém-For-
ma dos” e “Pro ger Pro fis si o na is Li be ra is”, des ti na das
ao fi nan ci a men to de pro fis si o na is re cém-for ma dos e
pro fis si o na is com mais de cin co anos de for ma dos,
res pec ti va men te. Re cen te men te, es sas duas mo da li-
da des fo ram fun di das na li nha de cré di to “Pro fis si o nal
Li be ral”.

Essa li nha, ope ra ci o na li za da pelo Ban co do
Bra sil e Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, tem como fi na li-
da de o apo io fi nan ce i ro me di an te cré di to fixo, vi -
san do a ge ra ção de em pre go e ren da, atu a li za ção
pro fis si o nal, per ma nên cia no mer ca do de tra ba lho
e fi xa ção dos pro fis si o na is em suas re giões de ori -
gem.

Os be ne fi ciá ri os são os pro fis si o na is li be ra is
de ní vel mé dio e su pe ri or, in clu si ve re cém-for ma-
dos. São fi nan ciá ve is bens e ser vi ços ine ren tes à
ati vi da de, in clu si ve ca pi tal de giro as so ci a do, com
en car gos fi nan ce i ros de TJLP, acres ci da de 6% ao
ano.

O Ban co do Bra sil fi nan cia até 80% do va lor or -
ça do, com ca pi tal de giro as so ci a do de até 50% do va -
lor fi nan ci a do para in ves ti men to fixo. O teto fi nan ciá-
vel é de R$10 mil, com pra zo de até 36 me ses e ca -
rên cia já in clu í da de até 6 me ses.

Já o fi nan ci a men to da Ca i xa pode che gar a 90%
do va lor do pro je to no caso de in ves ti men to fixo, e
50% do to tal fi nan ci a do no caso de ca pi tal de giro. O
teto ge ral fi nan ciá vel é de R$10 mil, à ex ce ção da
área de sa ú de, que pode che gar a R$20 mil e R$30
mil se fo rem fi nan ci a dos equi pa men tos mé di cos. Os
pra zos má xi mos es ta be le ci dos pela Ca i xa para es ses
fi nan ci a men tos são de 24 me ses para pro fis si o na is
for ma dos há até 4 anos e até 36 me ses para pro fis si o-
na is for ma dos há mais de 4 anos (am bos in clu in do
ca rên cia de até 6 me ses).

Em 2002, O Pro ger Urba no, por meio das li nhas
de cré di to “re cém-for ma dos” e “pro fis si o nal li be ral”
efe tu ou 16.051 ope ra ções de cré di to, com apli ca ções
da or dem de R$138 mi lhões.

III – Voto

Ten do em vis ta que a pro po si ção em tela pre -
ten de cri ar um pro gra ma fe de ral cujo pú bli co-alvo já
se en con tra aten di do pelo Pro ger, o voto é pela re je i-
ção do Pro je to de Lei nº 444, de 1999.

Sala da Co mis são,    . – Ra mez Te bet, Pre si-
den te; João Alber to Sou za, Re la tor.
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PARECER Nº 202, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 111, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Álva ro Dias, que al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de
1997, que dis põe so bre pro ce di men tos
re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de De-
ses ta ti za ção.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para aná li se, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 111, de 2000, de au to ria do ilus -
tre Se na dor Álva ro Dias, que al te ra dis po si ti vos da Lei 
nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que dis põe so bre
pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção.

A pro po si ção al te ra o di plo ma le gal re fe ri do para 
exi gir que a de ses ta ti za ção de ser vi ços pú bli cos ob je-
to de con ces são, per mis são ou au to ri za ção, no caso
de em pre sas de ener gia elé tri ca e sa ne a men to, seja
pre ce di da de ple bis ci to.

Seu ilus tre au tor jus ti fi ca a pro po si ção afir man-
do que:

Con si de ra mos que as em pre sas de
ener gia elé tri ca e de sa ne a men to con ti nu a-
rão de sem pe nhan do pa pel es tra té gi co no
de sen vol vi men to eco nô mi co e hu ma no do
País, e por isso jul ga mos im pres cin dí vel que 
a pri va ti za ção nes ses se to res pre ce di da de
uma ava li a ção cu i da do sa e da ma ni fes ta ção
fa vo rá vel da po pu la ção, me di an te ple bis ci to.
As em pre sas não de vem ser en tre gues a
agen tes eco nô mi cos que vi sam aci ma de
tudo o lu cro mo men tâ neo, sem que o povo
co nhe ça e apro ve as me di das to ma das pelo 
Go ver no para de fen der os in te res ses dos
bra si le i ros.

A pro pos ta re ce beu uma emen da, de au to ria da
no bre Se na do ra He lo í sa He le na, que visa a re ti rar do
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção as mes mas
em pre sas.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, vale ob ser var que é pos sí vel ar -
güir a cons ti tu ci o na li da de for mal da pro po si ção, por 
ví cio de ini ci a ti va. Isso ocor re por que, na me di da
em que ela tem por ob je to ve dar a pri va ti za ção de
en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta da União, efe ti-
va men te, ela está tra tan do de or ga ni za ção do Po-
der Exe cu ti vo, ma té ria cuja ini ci a ti va é pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, ex vi do art. 61, § 1º, II, e,
da Cons ti tu i ção.

Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de ma -
te ri al, a pro po si ção tão se co a du na com a Car ta
Mag na, que de ter mi na ser a re gra a ex plo ra ção da
ati vi da de eco nô mi ca pela ini ci a ti va pri va da, con for-
me está pre sen te des de o seu art. 1º, IV, que in clui,
den tre os fun da men tos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini ci-
a ti va.

Além dis so, o art. 170 da Lei Ma i or es pe ci fi ca
que a or dem eco nô mi ca ba se ia-se, den tre ou tros,
no prin cí pio da li vre con cor rên cia e o seu art. 173
pre vê que a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de eco nô-
mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne ces-
sá ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na ci o nal ou a
re le van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em
lei.

À gui sa de co men tá rio, ob ser ve-se que, mes -
mo se su pe ra dos os ví ci os aci ma re fe ri dos, a pro -
po si ção sob exa me te ria es co po bas tan te li mi ta do,
na me di da em que ela tra ta, tão-so men te, de res -
trin gir a de ses ta ti za ção de en ti da des ou ser vi ços
no âm bi to da União, não vin cu lan do Esta dos, Dis -
tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os. Ou seja, ela não atin gi-
ria em pre sas ener gé ti cas con tro la das por es ses
en tes fe de ra dos e, pra ti ca men te, não te rão efe i to
so bre a ati vi da de de sa ne a men to, uma vez que
essa não é ob je to de ex plo ra ção di re ta pela União,
ten do como Po der Con ce den te os de ma is en tes da 
Fe de ra ção.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
PLS nº 111, de 2000, res tan do pre ju di ca da a emen -
da a ela ofe re ci da, na for ma do art. 301 do Re gi-
men to Inter no.

Sala da Co mis são, 19 de mar ço de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-

da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do De mo crá-
ti co de Di re i to e tem como fun da men tos:

....................................................................................
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -

ci a ti va;

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

....................................................................................
II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-02-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da
ad mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da-

de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re-
ser va.”

....................................................................................
Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri-

za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 6, de 15-8-95:

“IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas
de pe que no por te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras
e que te nham sua sede e ad mi nis tra ção no País.”

....................................................................................
Art. 173. Res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta

Cons ti tu i ção, a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de eco nô-
mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne ces sá-
ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na ci o nal ou a re le-
van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em lei.

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

EMENDA APRESENTADA PERANTE A
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PREJUDICADA

PELO RELATOR EM SEU PARECER

EMENDA AO PLS Nº 111, DE 2000

Dê-se ao art. 1º a se guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
“Art. 2º Po de rão ser ob je to de De ses-

ta ti za ção, nos ter mos des ta lei:

I – .........................................................

II– .........................................................
III – ser vi ços pú bli cos ob je to de con-

ces são, per mis são ou au to ri za ção, com ex-
ce ção dos ser vi ços de ge ra ção, trans mis são
e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca e de sa ne-
a men to bá si co, com pre en den do as ações
de abas te ci men to de água, es go ta men to sa -
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ni tá rio, co le ta e des ti na ção de re sí du os só li-
dos e dre na gem ur ba na;

IV – ....................................................”

Jus ti fi ca ção

O pro je to do Se na dor Alva ro Dias con di ci o na a
con ces são de ser vi ços de ener gia elé tri ca e de sa ne-
a men to a em pre sas pri va das à re a li za ção de ple bis ci-
to. Enten de mos que tais ser vi ços são ine ren tes ao
Se tor Pú bli co e não po dem, de for ma al gu ma, se rem
trans fe ri dos a em pre sas pri va das por cons ti tu í rem um 
di re i to bá si co do ci da dão.

A ló gi ca do ca pi tal, de bus ca in ces san te de lu -
cro, pro vo ca rá o agra va men to da si tu a ção atu al, fa-
zen do com que o aces so a es tes ser vi ços pela po pu-
la ção mais po bre se tor ne ain da mais di fí cil.

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2000. – Se na do ra
He lo í sa He le na.

PARECER Nº 203, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 249, de 2001, de au to ria do se na dor
Ma gui to Vi le la que al te ra a Lei nº 8.171,
de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so -
bre po lí ti ca agrí co la.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

De con for mi da de com as nor mas re gi men ta is,
vem à de li be ra ção des ta Co mis são o Pro je to de Lei
do Se na do nº 249, de 2001, que al te ra a Lei nº 8.171,
de 17 de ja ne i ro de 1991, a cha ma da Lei Agrí co la.
Nos ter mos do art. 91, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, esta co mis são tem com pe tên cia para
dis cu tir e vo tar, ter mi na ti va men te, o Pro je to de Lei em
ques tão.

A pro po si ção, de au to ria do emi nen te Se na dor
Ma gui to Vi le la, visa a in clu ir, en tre as atri bu i ções do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la (CNPA), a
com pe tên cia para au to ri zar a im por ta ção de pro du tos
agrí co las cuja pro du ção na ci o nal seja su fi ci en te para
aten der ao con su mo in ter no (art. 5º da Lei nº 8.171,
de 1991).

A pro po si ção pre ten de, ain da, acres cen tar à Lei
Agrí co la, o art. 42-A, es ta be le cen do que as im por ta-
ções de pro du tos agrí co las cuja pro du ção na ci o nal
seja su fi ci en te para aten der ao con su mo in ter no de -
pen de rão de au to ri za ção pré via do CNPA.

II – Aná li se

É lou vá vel a in ten ção do Se na dor Ma gui to Vi le la
de cri ar me ca nis mo com a fi na li da de de pre ser var o
pro du tor ru ral bra si le i ro da com pe ti ção, mu i tas ve zes
des le al, de pro du tos agrí co las al ta men te sub si di a dos
em seus pa í ses de ori gem. Entre tan to, com ba ter o
pro te ci o nis mo in ter na ci o nal com mais pro te ci o nis mo,
não pa re ce ser uma es tra té gia ade qua da. Prin ci pal-
men te para um país como o Bra sil, que luta, tan to no
âm bi to da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC)
quan to no da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas
(ALCA), para a re du ção das bar re i ras ta ri fá ri as e eli -
mi na ção das bar re i ras não-ta ri fá ri as pra ti ca das no
co mér cio in ter na ci o nal.

Cons ti tu em bar re i ras não-ta ri fá ri as as me di das
e os ins tru men tos de po lí ti ca eco nô mi ca que afe tam o 
co mér cio en tre dois ou mais pa í ses e que não uti li zam
me ca nis mos ta ri fá ri os. Assim, são con si de ra das bar -
re i ras não-ta ri fá ri as, en tre ou tras, o es ta be le ci men to
de quo tas de im por ta ção, exi gên ci as re la ti vas à sa ni-
da de, em ba la gem e ro tu la gem de pro du tos, além da
exi gên cia de li cen ça não au to má ti ca de im por ta ção.

Com a apro va ção do pro je to em aná li se, es ta-
ría mos, na ver da de, cri an do uma bar re i ra não-ta ri fá-
ria, com a exi gên cia de li cen ça não au to má ti ca para a
im por ta ção de pro du tos agrí co las, li cen ça essa que
se ria emi ti da pelo CNPA.

So bre o as sun to, o ar ti go 4º do Acor do Agrí co la
da OMC, as si na do pelo Bra sil, ao fi nal da Ro da da Uru -
guai em 1994, de ter mi na que não po de rão exis tir bar -
re i ras ao co mér cio que não se jam ta ri fá ri as. Pelo acor -
do, os pa í ses sig na tá ri os de vem subs ti tu ir as bar re i ras
não-ta ri fá ri as por um equi va len te ta ri fá rio, me ca nis mo
que se con ven ci o nou cha mar de “ta ri fi ca ção”.

O ob je ti vo da “ta ri fi ca ção” era aca bar com res tri-
ções co mer ci a is de di fí cil quan ti fi ca ção. A trans for ma-
ção de bar re i ras não-ta ri fá ri as em ta ri fas, mes mo que
ini ci al men te ele va das, fa ci li ta a sua quan ti fi ca ção, e
per mi te, em um se gun do mo men to, a ado ção de cro -
no gra mas de re du ção.

Como vi mos, a me di da em dis cus são não se ali -
nha à pos tu ra que o Bra sil tem ado ta do em ter mos de
po lí ti ca ex ter na, o que po de ria pre ju di car o seu po der
de bar ga nha em fu tu ras ne go ci a ções co mer ci a is.
Além dis so, a ado ção de bar re i ra co mer ci al não-ta ri-
fá ria fere as nor mas da OMC, atu al men te em vi gor.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei nº 249, de 2001.

Sala da Co mis são,

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  11 07127    11ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



07128 Sexta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL12     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  11 07129    13ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



PARECER Nº 204, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2003 (nº 4/03,
na Câ ma ra dos De pu ta dos que apro va os 
tex tos dos Pro to co los Fa cul ta ti vos à
Con ven ção so bre os Di re i tos da Cri an ça,
re la ti vos ao en vol vi men to de cri an ças em 
con fli tos ar ma dos e à ven da de cri an ças,
à pros ti tu i ção in fan til e à por no gra fia in -
fan til, as si na dos em Nova York, em 6 de
se tem bro de 2000.

Re la to ra: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2003
(nº4, de 2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va os tex tos dos Pro to co los Fa cul ta ti vos à Con ven-
ção so bre os Di re i tos da Cri an ça, re la ti vos ao en vol-
vi men to de cri an ças em con fli tos ar ma dos e à ven da
de cri an ças, à pros ti tu i ção in fan til e à por no gra fia in -
fan til, as si na dos em Nova York, em 6 de se tem bro de 
2000.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal o tex to do ato in ter na ci o nal aci ma re fe ri do.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, em 25 de fe ve re i ro de
2003, ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção;
da Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia; e da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na -
ci o nal.

Acom pa nha a pro po si ção a Men sa gem nº
1.035, de 2001, do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o 
tex to do tra ta do ao Con gres so Na ci o nal, e a Expo si-
ção de Mo ti vos nº 242, de 10 de se tem bro de 2001, do 
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res,
da qual cabe des ta car o se guin te:

O Bra sil é par te da Con ven ção das Na -
ções Uni das so bre os Di re i tos da Cri an ça
[CDC] des de 1990, quan do esta foi pro mul-
ga da pelo De cre to nº 99.710, de 22-11-1990.
Os dois Pro to co los Fa cul ta ti vos, que am pli-
am a abran gên cia da CDC, re fle tem re le-

van tes prin cí pi os in ter na ci o na is e re pre sen-

tam im por tan tes ins tru men tos para a pro te-

ção das cri an ças con tra o en vol vi men to em

con fli tos ar ma dos e a ex plo ra ção se xu al.
(...) os Pro to co los Fa cul ta ti vos fo ram

ela bo ra dos com vis tas a per mi tir ma i or pro -
te ção aos di re i tos das cri an ças em face de
si tu a ções par ti cu lar men te no ci vas aos seus
in te res ses.

A Expo si ção de Mo ti vos in for ma, ain da, que,
no âm bi to da Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU), os Pro to co los fo ram ado ta dos, por vo ta ção
unâ ni me, pela Co mis são de Di re i tos Hu ma nos, sub -
me ti dos ao cri vo do Con se lho Eco nô mi co e So ci al e, 
em 25 de maio de 2000, apro va dos pela LIV Assem -
bléia Ge ral da ONU.

No Bra sil, fo ram con sul ta dos o Mi nis té rio da De -
fe sa e a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos,
que de cla ra ram não ter opo si ção à as si na tu ra. A Con -
sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, por sua vez, tam bém apre sen tou pa re cer fa vo rá-
vel à as si na tu ra.

II – Aná li se

Os Pro to co los em apre ço, em con so nân cia com
as mais mo der nas ten dên ci as da pro te ção aos di re i-
tos da cri an ça, bus cam as se gu rar a con di ção hu ma-
na e pro te ger a in fân cia, tan to em con fli tos ar ma dos
quan to em si tu a ções em que se apre sen te o ris co de
gra ves de li tos con de ná ve is em to dos os sis te mas ju rí-
di cos das na ções ci vi li za das, como a por no gra fia in -
fan til e a pros ti tu i ção de me no res.

A ex plo ra ção in fan til, em suas di fe ren tes for mas,
é con du ta ina ce i tá vel, ca ben do à co mu ni da de in ter-
na ci o nal co o pe rar no sen ti do de con de nar e co i bir
prá ti cas como o re cru ta men to for ça do de me no res de
18 anos e os abu sos re la ci o na dos à ven da de cri an-
ças, à por no gra fia in fan til e de li tos afins. O Bra sil não
pode e não deve se fur tar em mos trar-se atu an te nos
sis te mas ju rí di cos in ter no e in ter na ci o nal no com ba te
a todo e qual quer tipo de vi o la ção aos di re i tos da in -
fân cia.

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de ato in ter na ci o nal
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, ce -
le bra do no âm bi to da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, o que é mu i to po si ti vo para as re la ções in ter na ci-
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o na is do Bra sil e para a ima gem do País jun to à co mu-
ni da de in ter na ci o nal.

III – Voto

Por todo ex pos to, por ser con ve ni en te e opor tu-
no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal, e
ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so mos pela apro -
va ção do pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
7, de 2003.

Sala da Co mis são, 3 de abril de 2003. – Edu ar-
do Su plicy, Pre si den te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
Re la to ra – Arthur Vir gí lio, João Ca pi be ri be, Edu ar-
do Aze re do, Hé lio Cos ta, Alo í sio Mer ca dan te, Fer -
nan do Be zer ra, José Agri pi no, Luiz Otá vio, Lú cia
Vâ nia, João Alber to Sou za, Mar ce lo Cri vel la.

PARECER Nº 205, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 46, de 2000 (nº 1.122/95, na
Casa de ori gem), que acres cen ta pa rá-
gra fo ao art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fe -
ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor mas
para a con ces são de as sis tên cia ju di ciá-
ria aos ne ces si ta dos.

Relator: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

O ob je ti vo da pro pos ta ora exa mi na da por
esta Co mis são é acres cen tar § 3º ao art. 14 da Lei
nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950. Essa Lei dis ci-
pli na a con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne -
ces si ta dos e, se aco lhi da a al te ra ção pro pos ta, os
ad vo ga dos de sig na dos para o de sem pe nho do en -
car go de de fen sor go za rão das mes mas prer ro ga-
ti vas con ce di das aos in te gran tes da De fen so ria
Pú bli ca, es ta be le ci das no § 5º do art. 5º da mes ma
Lei, e, por tan to, se rão pes so al men te in ti ma dos de
to dos os atos do pro ces so, com di re i to a pra zos
pro ces su a is em do bro.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A pro po si ção le gis la ti va exa mi na da pela Co mis-
são apre sen ta-se apro pri a da a es ten der aos ad vo ga-
dos que exer cem, vi ca ri a men te, o en car go de de fen-
sor pú bli co, as mes mas prer ro ga ti vas de in ti ma ção
pes so al e pra zos em do bro, pre vis tos no § 5º do art. 5º 

da mes ma Lei, para os in te gran tes das De fen so ri as
Pú bli cas.

Veja-se que o art. 5º, § 5º, da re fe ri da Lei li mi ta
as prer ro ga ti vas dos de fen so res per ten cen tes a ór-
gão es tru tu ra do para esse fim, pois diz: nos Esta dos
onde a Assis tên cia Ju di ciá ria seja or ga ni za da e por
eles man ti da...”. Des sa for ma, ad vo ga dos ad hoc, isto 
é, da ti vos, são ex clu í dos do be ne fí cio le gal, pois, é
ób vio, não per ten cem às es tru tu ras das De fen so ri as
Pú bli cas.

Ve jam-se, no § 5º do art. 5º aba i xo trans cri to, a
li mi ta ção apon ta da e as prer ro ga ti vas para os per ten-
cen tes à es tru tu ra das De fen so ri as:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
§ 5º Nos Esta dos onde a Assis tên cia

Ju di ciá ria seja or ga ni za da e por eles man ti-
da, o De fen sor Pú bli co, ou quem exer ça car -
go equi va len te, será in ti ma do pes so al men te
de to dos os atos do pro ces so em am bas as
Instân ci as, con tan do-se-lhes em do bro to-
dos os pra zos. (Gri fa mos).

Ora, se aca so não exis tir, no lo cal, De fen so ria,
tam bém não exis ti rão as prer ro ga ti vas le ga is, do que
re sul ta fla gran te in co e rên cia, pois ad vo ga dos da ti vos
são ne ces sá ri os exa ta men te onde não exis tam as
De fen so ri as.

Me di an te o acrés ci mo do § 3º ao art. 14 da Lei
de Assis tên cia Ju di ciá ria, nos ter mos da pro po si ção,
o be ne fí cio pas sa rá a al can çar os não per ten cen tes
àque la es tru tu ra, que são quo ti di a na men te de sig na-
dos para esse pa pel.

A in ci dên cia ex ten si va ao tex to da Lei nº
1.060, de 1950, res sal ta o mé ri to da pro po si ção e
aten de ao prin cí pio se gun do o qual a lei deve ter
con te ú do con so nan te com a sua fi na li da de so ci al. O 
acrés ci mo de § 3º ao art. 14 co in ci de com o co man-
do do § 5º do art. 5º da men ci o na da lei, hoje li mi ta do
aos de fen so res pú bli cos de car re i ra, para es ten der
prer ro ga ti vas a quem não as tem, no exer cí cio do
mes mo en car go.

III – Voto

Ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 46, de 2000, por sua cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.

Sala da Co mis são, Edi son Lo bão, Pre si den te
– Pe dro Si mon, Re la tor.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re

I – Re la tó rio

A pre sen te pro po si ção, de au to ria do De pu ta do
Do min gos Du tra, tem por ob je ti vo es ten der aos pro fis-
si o na is li be ra is de sig na dos para a atu a ção na de fe sa
dos ne ces si ta dos os mes mos pri vi lé gi os con ce di dos
aos De fen so res Pú bli cos, ou seja: o di re i to à in ti ma-
ção pes so al de to dos os atos do pro ces so e ao pra zo
em do bro para as res pos tas.

O pro je to em re fe rên cia se guiu as re co men da-
ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
1998.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

A apro va ção da pre sen te pro po si ção le gis la ti va
vem al can çar an ti ga re i vin di ca ção dos ad vo ga dos
que atu am gra tu i ta men te na de fe sa dos ne ces si ta-
dos, nos lo ca is onde ain da não se en con tram ins ta la-
das as De fen so ri as Pú bli cas. O pri vi lé gio da in ti ma-
ção pes so al e do pra zo em do bro para as res pos tas
às in ti ma ções ora con ce di do a es ses de di ca dos de -
fen so res é pe que no em re la ção ao exer cí cio de so li-
da ri e da de hu ma na e de de di ca ção pro fis si o nal que
es ses bra vos pro fis si o na is se me i am por esse Bra sil
afo ra.

A pro po si ção sob exa me é jus ta e está pos ta
den tro da lei.

III – Voto

So mos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 46, de 2000, que é ju ri di ca men te pos sí vel e,
no mé ri to, aten de a an ti ga re i vin di ca ção de de di ca dos
de fen so res de pes so as ne ces si ta das que me re cem
do Esta do o in cen ti vo para pros se gui rem na ár dua ta -
re fa de aju da ao pró xi mo.

Sala da Co mis são, – Ro ber to Fre i re, Re la tor.

PARECER Nº 206, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 37, de 2001 (nº 303/99), na
Casa de ori gem, que ins ti tui re a bi li ta ção
cri mi nal de ofí cio.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Nes ta Co mis são, para exa me, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 37, de 2001, de au to ria do ilus tre De pu-
ta do Enio Bac ci, que “Insti tui a re a bi li ta ção cri mi nal de 
ofí cio”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen da no pra -
zo re gi men tal, pre ten de al te rar a for ma de iní cio do
pro ces so de re a bi li ta ção, pre vis ta no art. 94 do Có di-
go Pe nal, pas san do a ato de ofí cio do “ju í zo cri mi nal,
a quo”, ao in vés de re que ri men to do in te res sa do. Su -
ge re tam bém a mu dan ça das con di ções de con ces-
são que hoje são: do mi cí lio no País nos úl ti mos dois
anos; de mons tra ção efe ti va e cons tan te de bom com -
por ta men to pú bli co e pri va do e ter res sar ci do o dano
ca u sa do pelo cri me ou de mons tre a ab so lu ta im pos si-
bi li da de de fazê-lo ou exi ba do cu men to que com pro ve
a re nún cia da ví ti ma a esse res sar ci men to. Pas sa ri am
a ser: não ter sido “in di ci a do”, nes se pe río do de dois
anos, pela prá ti ca de qual quer ilí ci to pe nal e, se “in di-
ci a do”, hou ver sen ten ça ab so lu tó ria, com trân si to em
jul ga do. Pre vê, ain da, que “o ju í zo cri mi nal, a quo,” de -
ter mi ne a re a bi li ta ção com a “de cla ra ção pa dro ni za da
de que o re que ren te se re ge ne rou e nada deve à Jus -
ti ça”. Por fim, or de na aos “ju í zes das res pec ti vas va -
ras cri mi na is” que re vi sem seus ar qui vos, para a con -
se qüen te emis são das de cla ra ções de re a bi li ta ção,
que fi ca rão dis po ní ve is aos in te res sa dos.

II – Aná li se

A pro pos ta é con fu sa e con tra di tó ria. Ape sar de
de ter mi nar que uma au to ri da de ju di ci al aja de ofí cio,
em se gui da dá ao be ne fi ciá rio da re a bi li ta ção a qua li-
fi ca ção de re que ren te. Empre ga ter mos im pró pri os,
como “in di ci a do” em lu gar de de nun ci a do. Obri ga um
juiz a ates tar, de for ma au to má ti ca e pa dro ni za da,
aqui lo que, para ele, é im pos sí vel ter cer te za: a re ge-
ne ra ção do ex-con de na do,. Mas, pior que tudo, é im -
pos sí vel quan to à sua ope ra ci o na li da de.

O “ju í zo cri mi nal, a quo”, de que fala o Au tor, po -
dem ser vá ri os. O ju í zo que po de ria sa ber que o in te-
res sa do teve sua pena ex tin ta, ou a ter mi nou, é o de
Exe cu ção e não os das “res pec ti vas va ras cri mi na is”.
Os ju í zos que têm a in for ma ção de que o be ne fi ciá rio
não foi “in di ci a do”, ou se “in di ci a do” foi ab sol vi do em
sen ten ça tran si ta da em jul ga do, nos úl ti mos dois anos, 
são, no mí ni mo, to dos os ju í zos cri mi na is do es ta do fe -
de ra do. Há a pos si bi li da de, ain da, de que o be ne fi ciá-
rio es te ja con de na do ou sen do pro ces sa do em ou tro
es ta do ou em ins tân cia fe de ral. Des sa for ma, a ação,
de ofí cio, de uma de ter mi na da ins tân cia ju di ciá ria, só
po de ria ser re a li za da se os sis te mas ju di ciá ri os es ta-
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du a is e fe de ra is fos sem in te gra dos pela in for ma ti za-
ção, o que, in fe liz men te, não acon te ce. Sem essa in te-
gra ção in for ma ti za da, o “ju í zo res pon sá vel”, prin ci pal-
men te em face às suas na tu ra is atri bu i ções, terá uma
ta re fa que con si de ra mos im pos sí vel de ser re a li za da.

Por fim, en ten de mos que a re a bi li ta ção é um re -
co nhe ci men to que a so ci e da de dá a um egres so, de -
po is de dois anos de sol tu ra ou ex tin ção da pena, pe -
río do em que de mons trou com por ta men to so ci al ade -
qua do e a von ta de de res sar cir o dano ca u sa do pelo

cri me co me ti do. Enfim, de que ele es te ja pron to para
uma con vi vên cia so ci al se gu ra e pro du ti va. Por isso,
jul ga mos que as no vas con di ções pro pos tas para
con ces são da re a bi li ta ção não são ade qua das e não
con cor rem para o aper fe i ço a men to da Lei Pe nal.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no pela re je i ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 37, de 2001.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2003.
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PARECER Nº 207, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 97, de 2002 (nº 379/99, na Casa 
de ori gem), que al te ra a Lei nº 8.429, de 2
de ju nho de 1992, que dis põe so bre as
san ções apli cá ve is aos agen tes pú bli cos
nos ca sos de en ri que ci men to ilí ci to no
exer cí cio de man da to, car go, em pre go ou 
fun ção na ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta,
in di re ta ou fun da ci o nal, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, vem ao
exa me des ta Co mis são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
97, de 2002 (nº 379, de 1999, na ori gem), com a
emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A pro po si ção pre ten de in tro du zir al te ra ção na
Lei nº 8.429/92 (co nhe ci da como Lei da Impro bi da de
Admi nis tra ti va), com o ob je ti vo de con fe rir aos pro-
ces sos ju di ci a is de que tra ta a re fe ri da lei “pri o ri da de
so bre to dos os de ma is, cor ren do, in clu si ve, nos pe río-
dos de fé ri as e re ces sos fo ren ses, bem como ne les
de ven do se ini ci ar”.

Na jus ti fi ca ção do pro je to pe ran te a Casa ini ci a-
do ra, o ilus tre au tor as sim se pro nun ci ou em fa vor do
mé ri to da pro pos ta:

“(...) a Lei per de mu i to de sua vo ca-
ção re pres si va e in ti mi da tó ria de vi do à de -
mo ra na tra mi ta ção dos pro ces sos ju di ci a-
is que en se ja, dan do azo a que agen tes
pú bli cos ines cru pu lo sos ajam à som bra da 
im pu ni da de que vis lum bram. Por isso, é
im pe ri o so que os pro ces sos ju di ci a is mo vi-
dos em fun ção dos atos de im pro bi da de
ad mi nis tra ti va te nham des fe cho mais cé le-
re, o que sem dú vi da se al can ça rá des de
que te nham pri o ri da de nas ins tân ci as su-
pe ri o res.”

Não foi ofe re ci da ne nhu ma emen da ao pro je to
du ran te o pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de e à ju ri di-
ci da de, a pro po si ção não me re ce qual quer re pa ro. O
di re i to de ini ci a ti va de par la men tar está pre vis to, con -
cor ren te men te, no ca put do art. 61 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ca ben do ao Con gres so Na ci o nal dis por so -
bre a ma té ria, que é de com pe tên cia da União (CF art. 
22, I). E re gi men tal men te nada obs ta à tra mi ta ção da
ma té ria.

As ra zões in vo ca das na jus ti fi ca ção le gi ti mam,
sem dú vi da, pro po si ção no to can te ao mé ri to, pois
não há como de i xar de se re co nhe cer ne ces si da de
de apri mo ra men to dos me ca nis mos ju rí di co-pro ces-
su a is de con tro le dos des vi os de con du ta dos agen -
tes pú bli cos, uma das di men sões po lí ti cas mais no tá-
ve is dos no vos tem pos por que pas sa o sis te ma po lí ti-
co-ad mi nis tra ti vo em nos so País.

Con si de ran do-se a re le vân cia que os mais
re cen tes di ag nós ti cos téc ni cos têm atri bu í do à
ques tão da mo ro si da de das de ci sões ju di ci a is,
mu i to em fun ção da so bre car ga de tra ba lho com
que se de fron ta o Ju di ciá rio, a pre sen te pro po si-
ção cons ti tui con tri bu i ção ine quí vo ca para o tra ta-
men to pri o ri tá rio e a tra mi ta ção mais cé le re dos
pro ces sos de re pres são aos ca sos de im pro bi da de
ad mi nis tra ti va.

Cabe, por opor tu no, re gis trar que a emen ta do
pro je to apre sen ta um lap so na re fe rên cia à lei ob je to
de al te ra ção, que tem o nº 8.429, e não “nº 8.249”,
como cons ta da emen ta.

III – Voto

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra-
vel men te à apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
97, de 2002, por con si de rá-lo con for me a or dem ju rí-
di co-cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor tu no,
ado ta da a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Na emen ta do pro je to subs ti tua-se a ex pres são
“Lei nº 8.249” por  “Lei nº 8.429”.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te; Ju vên cio da Fon se ca, Re -
la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

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

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

PARECER Nº 208, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 75, de 2000, nº 2.308/2000, na
Casa de ori gem, que “Dis põe so bre a di -
vul ga ção, atra vés da in ter net, dos da dos
e in for ma ções re la ti vos a li ci ta ções re a li-
za das pe los ór gãos dos Po de res Exe cu ti-
vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, em to dos os
ní ve is da ad mi nis tra ção pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Para os fins do dis pos to no art. 65 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, vem à con si de ra ção des ta Co mis são o
ane xo Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, de 2000, que
tem por ob je to de ter mi nar a di vul ga ção, atra vés da in -
ter net, dos da dos e in for ma ções re la ti vos a li ci ta ções
re a li za das pe los ór gãos e en ti da des de to dos os ní ve-
is da ad mi nis tra ção.

II – Aná li se

A pro po si ção está as sim re di gi da:

Art. 1º To dos os ór gãos pú bli cos, au-
tar qui as, fun da ções, so ci e da des de eco no-
mia mis ta e em pre sas pú bli cas, em âm bi to
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, fi cam obri ga-
dos a di vul gar opor tu na men te em suas res -
pec ti vas pá gi nas na in ter net e/ou em pá gi-
nas es pe cí fi cas da ad mi nis tra ção fe de ral,
es ta du al e mu ni ci pal des ti na das ex clu si va-
men te a este fim, to dos os da dos e in for ma-

ções re la ti vos às li ci ta ções em an da men to,
bem como os seus res pec ti vos re sul ta dos.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo, na re gu la men-
ta ção des ta lei, es ta be le ce rá nor mas para a
pa dro ni za ção do con te ú do e apre sen ta ção
das in for ma ções a se rem di vul ga das pela
in ter net re la ti vas às di ver sas fa ses do pro-
ces so de li ci ta ção.

§ 2º As in for ma ções re la ti vas aos re sul ta-
dos das li ci ta ções de vem in clu ir, obri ga to ri a-
men te, o de ta lha men to dos cus tos to ta is, por
ati vi da de ou seg men to, e uni tá ri os, re la ti vos às
obras e à pro vi são dos bens e ser vi ços ob je to
da li ci ta ção, e a iden ti fi ca ção das pes so as fí si-
cas ou ju rí di cas ven ce do ras da li ci ta ção, nes te
úl ti mo caso com a es pe ci fi ca ção dos con tro la-
do res da em pre sa ou gru po de em pre sas res -
pon sá vel pe las obras e/ou pelo for ne ci men to
dos bens e ser vi ços cor res pon den tes.

Art. 2º Os go ver nos es ta du a is cri a rão
urna pá gi na es pe cí fi ca na Inter net para a di -
vul ga ção, de acor do com os pa drões es ta be-
le ci dos, das in for ma ções re la ti vas às li ci ta-
ções dos mu ni cí pi os com me nos de cem mil
ha bi tan tes que não dis po nham dos re cur sos
téc ni cos e fi nan ce i ros ne ces sá ri os para o
cum pri men to do dis pos to no art. 1º des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

ASPECTOS JURÍDICOS DA LICITAÇÃO PÚBLICA 

No que con cer ne à li ci ta ção de ser vi ços pú bli cos,
a Cons ti tu i ção de 1988 so freu al te ra ção com a edi ção
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98, como se gue:

Art. 37....................................................
XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca-

dos na le gis la ção, as obras, ser vi ços, com-
pras e ali e na ção se rão con tra ta dos me di an-
te pro ces so de li ci ta ção pú bli ca que as se gu-
re igual da de de con di ções a to dos os con-
cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam
obri ga ções de pa ga men to, man ti das as con -
di ções efe ti vas da pro pos ta, nos ter mos da
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lei, o qual so men te per mi ti rá as exi gên ci as
de qua li fi ca ção téc ni ca e eco nô mi ca in dis-
pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to das
obri ga ções.

Art. 173. Res sal va dos os ca sos pre vis-
tos nes ta Cons ti tu i ção, a ex plo ra ção di re ta
de ati vi da de eco nô mi ca pelo Esta do só será 
per mi ti da quan do ne ces sá ri as aos im pe ra ti-
vos da se gu ran ça na ci o nal ou a re le van te
in te res se co le ti vo, con for me de fi ni do em lei.

Obser ve-se, en tão, a sig ni fi ca ti va mu dan ça in -
tro du zi da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98.
Ante ri or men te a ela, to dos os ór gãos e en ti da des da 
ad mi nis tra ção pú bli ca es ta vam su je i tos às nor mas
da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, que “Re gu-
la men ta o art. 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, ins ti tui nor mas para li ci ta ções e con tra tos da
Admi nis tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as”,
com as mo di fi ca ções das Leis nºs. 8.883/94,
8.987/95, 9.032/95, 9.648/98, tan to que seu art. 1º
es ta be le ce:

Art. 1º Esta Lei es ta be le ce nor mas ge -
ra is so bre li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti-
vos per ti nen tes a obras, ser vi ços, in clu si ve
de pu bli ci da de, com pras. ali e na ções e lo ca-
ções no âm bi to dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi-
os.

Pa rá gra fo úni co. Su bor di nam-se ao re-
gi me des ta lei, além dos ór gãos da ad mi nis-
tra ção di re ta, os fun dos es pe ci a is, as au tar-
qui as, as fun da ções pú bli cas, as em pre sas
pú bli cas, as so ci e da des de eco no mia mis ta
e de ma is en ti da des con tro la das di re ta ou in -
di re ta men te pela União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os.

De po is da pro mul ga ção da EC nº 19/98, por -
tan to, as em pre sas pú bli cas, as so ci e da des de eco-
no mia mis ta e de ma is en ti da des con tro la das di re ta
ou in di re ta men te pe las uni da des po lí ti cas de ve rão
ter um es ta tu to ju rí di co pró prio, apro va do por lei, no

qual se dis po rá, den tre ou tros as sun tos, so bre li ci ta-
ção e con tra ta ção de obras, ser vi ços, com pras e ali -
e na ções, ob ser va dos os prin cí pi os da ad mi nis tra ção
pú bli ca.

Em face de to das as pon de ra ções su pra men ci o-
na das, me re cem des ta que as se guin tes ob ser va-
ções.

Em pri me i ro lu gar, tra ta-se de pro je to au tô no mo,
que, pela na tu re za de sua ma té ria, de ve ria in te grar a
Lei nº 8.666, de 1993 (Lei das Li ci ta ções), na con for-
mi da de da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, que dis -
põe so bre a ela bo ra ção das leis.

Além dis so, o art. 1º se re fe re tam bém às so ci e-
da des de eco no mia mis ta e em pre sas pú bli cas, como 
se não ti ves se ha vi do a al te ra ção cons ti tu ci o nal da
Emen da 19/98. Igual men te, nes se dis po si ti vo se faz
re fe rên cia a fun da ções sem o qua li fi ca ti vo “pú bli cas”.

O art. 2º, por sua vez, faz abs tra ção do prin cí pio
fe de ra ti vo e, por tan to, da au to no mia es ta du al e da
mu ni ci pal.

III – Con clu são

Em as sim sen do, pode-se di zer que a pro po si-
ção é vá li da, guar da con for mi da de com o prin cí pio da
pu bli ci da de, o Con gres so Na ci o nal é com pe ten te
para dis por so bre o tema e o po der de ini ci a ti va é ge -
ral. O pa re cer, por tan to, é pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 75, de 2000, nos ter mos da se -
guin te:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2000

Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, para o fim de de ter mi nar a di vul-
ga ção, atra vés da Inter net, dos da dos e
in for ma ções re la ti vos a li ci ta ções re a li za-
das pe los ór gãos e en ti da des da ad mi-
nis tra ção pú bli ca.

Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes dis po si ti vos:

“Art. 3º-A. To dos os ór gãos da ad mi nis-
tra ção pú bli ca, bem como suas au tar qui as e 
fun da ções pú bli cas, fi cam obri ga dos a di vul-
gar opor tu na men te em suas res pec ti vas pá -
gi nas na Inter net e/ou em pá gi nas es pe cí fi-
cas da ad mi nis tra ção fe de ral, es ta du al, dis-
tri tal e mu ni ci pal des ti na das ex clu si va men te
a este fim, to dos os da dos e in for ma ções re -
la ti vos às li ci ta ções em an da men to, bem
como os seus res pec ti vos re sul ta dos.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá,
em re gu la men to, nor mas para a pa dro ni za ção
do con te ú do e apre sen ta ção das in for ma ções
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a se rem di vul ga das pela Inter net re la ti vas às
di ver sas fa ses do pro ces so de li ci ta ção.

§ 2º As in for ma ções re la ti vas aos re-
sul ta dos das li ci ta ções de vem in clu ir, obri ga-
to ri a men te, o de ta lha men to dos cus tos to ta-
is, por ati vi da de ou seg men to, e uni tá ri os,
re la ti vos às obras e à pro vi são dos bens e
ser vi ços ob je to da li ci ta ção, e a iden ti fi ca ção
das pes so as fí si cas ou ju rí di cas ven ce do ras
da li ci ta ção, nes te úl ti mo caso com a es pe ci-
fi ca ção dos con tro la do res da em pre sa ou
gru po de em pre sas res pon sá vel pe las obras 
e/ou pelo for ne ci men to dos bens e ser vi ços
cor res pon den tes.

§ 3º Enquan to não for apro va da a lei a
que se re fe re o § 1º o art. 173 da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, o dis pos to no ca put apli ca-se
às em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco -
no mia mis ta e suas sub si diá ri as.

Art. 3º-B. Os go ver nos es ta du a is cri a-
rão uma pá gi na es pe cí fi ca na Inter net para
a di vul ga ção, me di an te con vê nio, das in for-
ma ções re la ti vas às li ci ta ções dos mu ni cí pi-
os com me nos de cem mil ha bi tan tes que
não dis po nham dos re cur sos téc ni cos e fi-
nan ce i ros ne ces sá ri os para o cum pri men to
do dis pos to no art. 3º-A.”

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

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te; Jef fer son Pé res, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RATI VA DO BRA SIL – 1988

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CA PÍ TU LO II
Da União

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

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 as ad mi nis tra-
ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, obe de-
ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;

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

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

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

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di-
re ta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce-
rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de,
mo ra li da de, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao 
se guin te:

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

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti-
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo

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

SEÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is da ati vi da de eco nô mi ca

....................................................................................
Art. 173. Res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta

Cons ti tu i ção, a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de eco nô-
mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne ces sá-
ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na ci o nal ou a re le-
van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em lei.

§ 1º A lei es ta be le ce rá o es ta tu to ju rí di co da em -
pre sa pú bli ca, da so ci e da de de eco no mia mis ta e de
suas sub si diá ri as que ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca
de pro du ção ou co mer ci a li za ção de bens ou de pres -
ta ção de ser vi ços, dis pon do so bre:

I – sua fun ção so ci al e for mas de fis ca li za ção
pelo Esta do e pela so ci e da de;

II – a su je i ção ao re gi me ju rí di co pró prio das em -
pre sas pri va das, in clu si ve quan to aos di re i tos e obri -
ga ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá ri os;

III – li ci ta ção e con tra ta ção de obras, ser vi ços,
com pras e ali e na ções, ob ser va dos os prin cí pi os da
ad mi nis tra ção pú bli ca;

IV – a cons ti tu i ção e o fun ci o na men to dos con -
se lhos de ad mi nis tra ção e fis cal, com a par ti ci pa ção
de aci o nis tas mi no ri tá ri os;

V – os man da tos, a ava li a ção de de sem pe nho e
a res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19,
DE 4 DE JUNHO DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri-
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE  FEVEREIRO DE 1998

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

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Das dis po si ções ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

Art. 1º Esta Lei es ta be le ce nor mas ge ra is so bre
li ci ta ções e con tra tos ad mi nis tra ti vos per ti nen tes a
obras, ser vi ços, in clu si ve de pu bli ci da de, com pras,
ali e na ções e lo ca ções no âm bi to dos Po de res da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os.

Pa rá gra fo úni co. Su bor di nam-se ao re gi me des -
ta Lei, além dos ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta, os
fun dos es pe ci a is, as au tar qui as, as fun da ções pú bli-
cas, as em pre sas pú bli cas, as so ci e da des de eco no-
mia mis ta e de ma is en ti da des con tro la das di re ta ou
in di re ta men te pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os.

Art. 2º As obras, ser vi ços, in clu si ve de pu bli ci da-
de, com pras, ali e na ções, con ces sões, per mis sões e
lo ca ções da Admi nis tra ção Pú bli ca, quan do con tra ta-
das com ter ce i ros, se rão ne ces sa ri a men te pre ce di-
das de li ci ta ção, res sal va das as hi pó te ses pre vis tas
nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des ta Lei, con si de-
ra-se con tra to todo e qual quer ajus te en tre ór gãos ou
en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca e par ti cu la res,
em que haja um acor do de von ta des para a for ma ção
de vín cu lo e a es ti pu la ção de obri ga ções re cí pro cas,
seja qual for a de no mi na ção uti li za da.

Art. 3º A li ci ta ção des ti na-se a ga ran tir a ob ser-
vân cia do prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no mia e a se -
le ci o nar a pro pos ta mais van ta jo sa para a Admi nis tra-
ção e será pro ces sa da e jul ga da em es tri ta con for mi-
da de com os prin cí pi os bá si cos da le ga li da de, da im -
pes so a li da de, da mo ra li da de, da igual da de, da pu bli-
ci da de, da pro bi da de ad mi nis tra ti va, da vin cu la ção ao 
ins tru men to con vo ca tó rio, do jul ga men to ob je ti vo e
dos que lhes são cor re la tos.

§ 1º É ve da do aos agen tes pú bli cos:
I – ad mi tir, pre ver, in clu ir ou to le rar, nos atos de

con vo ca ção, cláu su las ou con di ções que com pro me-
tam, res trin jam ou frus trem o seu ca rá ter com pe ti ti vo
e es ta be le çam pre fe rên ci as ou dis tin ções em ra zão
da na tu ra li da de, da sede ou do mi cí lio dos li ci tan tes ou 
de qual quer ou tra cir cuns tân cia im per ti nen te ou ir re-
le van te para o es pe cí fi co ob je to do con tra to;

II – es ta be le cer tra ta men to di fe ren ci a do de na -
tu re za co mer ci al, le gal, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria ou
qual quer ou tra, en tre em pre sas bra si le i ras e es tran-
ge i ras, in clu si ve no que se re fe re a mo e da, mo da li da-
de e lo cal de pa ga men tos, mes mo quan do en vol vi dos
fi nan ci a men tos de agên ci as in ter na ci o na is, res sal va-
do o dis pos to no pa rá gra fo se guin te e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991.

§ 2º Em igual da de de con di ções, como cri té rio
de de sem pa te, será as se gu ra da pre fe rên cia, su ces si-
va men te, aos bens e ser vi ços:

I – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra si-
le i ras de ca pi tal na ci o nal;

II – pro du zi dos no País;
III – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra -

si le i ras.
§ 3º A li ci ta ção não será si gi lo sa, sen do pú bli cos

e aces sí ve is ao pú bli co os atos de seu pro ce di men to,
sal vo quan to ao con te ú do das pro pos tas, até a res-
pec ti va aber tu ra.

§ 4º (VETADO)

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

LEI Nº 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, que re gu la men ta
o art. 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe-
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de ral, ins ti tui nor mas para li ci ta ções e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces-
são e per mis são da pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dis põe so bre o va lor do sa lá rio mí-
ni mo, al te ra dis po si ti vos das Leis nº
8.212 e nº 8.213, am bas de 24 de ju lho de
1991, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13 de 
fe ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de ju lho
de 1995, nº 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, e au to ri za o Po der Exe cu ti vo a pro -
mo ver a re es tru tu ra ção da Cen tra is Elé-
tri cas Bra si le i ras – ELETROBRÁS, e de
suas sub si diá ri as, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 46, de 2000 (nº 1.122/95, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 14 da Lei nº
1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950, que es ta be le ce nor -
mas para a con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos
ne ces si ta dos; o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 75, de
2000 (nº 2.308/2000, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a di vul ga ção, atra vés da Inter net, dos da dos e
in for ma ções re la ti vos a li ci ta ções re a li za das pe los ór -
gãos dos Po de res Exe cu ti vo, Le gis la ti vo e Ju di ciá rio,
em to dos os ní ve is da ad mi nis tra ção pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as; e o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
97, de 2002 (nº 379/99, na Casa de ori gem), que al te-
ra a Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, que “dis põe
so bre as san ções apli cá ve is aos agen tes pú bli cos

nos ca sos de en ri que ci men to ilí ci to no exer cí cio de
man da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi nis tra-
ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as”, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or-
men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte -
is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235,
II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti va men te ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 37, de 2001 (nº 303/99,
na Casa de ori gem), que ins ti tui a re a bi li ta ção cri mi-
nal de ofí cio, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá
aber to o pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de
re cur so, por um dé ci mo dos mem bros do Se na do,
para que a ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção, nos ter -
mos do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – 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 Alme i da Lima.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 05/03-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 111, de 2000, de au to ria
do Se na dor Alva ro Dias, que “Alte ra dis po si ti vos da
Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, que dis põe
so bre pro ce di men tos re la ti vos ao Pro gra ma Na ci o nal
de De ses ta ti za ção”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

OF./CAE/006/03

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são re je i tou
o Pro je to de Lei do Se na do nº 444, de 1999, que “Cria
o Pro gra ma de Fi nan ci a men to a Pro fis si o na is Li be ra-
is – FIPROL, des ti na do a be ne fi ci ar pro fis si o na is re -
cém-for ma dos pe las Uni ver si da des das re giões Nor -
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te e Nor des te” em re u nião re a li za da em 18 de mar ço
de 2003.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF. CAE nº 10/2003

Bra sí lia, 25 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na dor Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são re je i tou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de
2001, que “Alte ra a Lei nº 8.171 de 17 de ja ne i ro de
1991, que dis põe so bre po lí ti ca agrí co la”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre-
si den te da Co mis são de Assun tos  Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – 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 os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
444, de 1999; 111, de 2000; e 249, de 2001, se jam
apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – 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 Alme i da Lima.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 209, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, 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 Assun tos Eco -
nô mi cos.

Jus ti fi ca ção

Re cen te men te, foi cri a da a Sub co mis são so bre
Extra ção Mi ne ral, no âm bi to da CAE. O pro je to a que
nos re fe ri mos tra ta jus ta men te da par ti ci pa ção do
pro pri e tá rio do solo nos re sul ta dos da la vra mi ne ral.
É, por tan to, tema per ti nen te à CAE, mais ain da à
Sub co mis são re cém-cri a da, pelo que so li ci ta mos seu 
pro nun ci a men to so bre o tema.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Ana
Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao Go-
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e opor tu na men te in clu í-

do na Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c,
12 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

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 Alme i da
Lima.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 210, DE 2003
(Da Co mis são de Edu ca ção)

MO ÇÃO

Ma ni fes ta re pú dio pela mor te de jor -
na lis tas no Ira que e de man da de to dos
os go ver nos en vol vi dos no con fli to bé li-
co que to mem me di das efe ti vas para pro -
te ger os pro fis si o na is da mí dia pre sen tes
no ce ná rio de guer ra.

Nós, Se na do res Mem bros da Co mis são de Edu -
ca ção do Se na do Fe de ral.

Con si de ran do que, des de o iní cio da pre sen te
guer ra no Ira que, 12 jor na lis tas de di ver sas na ci o na li-
da des já fa le ce ram ví ti mas, em sua ma i o ria, do fogo
de for ças da Co a li zão ou do go ver no ira qui a no;

Assi na lan do que tal nú me ro de ví ti mas é três ve -
zes su pe ri or ao nú me ro de jor na lis tas mor tos na Gu -
er ra do Gol fo;

Re cor dan do os ter mos das Con ven ções de Ge -
ne bra re la ti vas à pro te ção de ci vis em tem po de guer -
ra, os qua is des ta cam a res pon sa bi li da de das par tes
en vol vi das em con fli to bé li co de evi tar qua is quer
agres sões aos di re i tos da po pu la ção ci vil;

Con si de ran do que o pú bli co, es pe ci al men te o
dos pa í ses par tes do con fli to, tem o di re i to de re ce ber
in for ma ção fi de dig na e acu ra da so bre o de sen ro lar
da guer ra, e que tal di re i to não pode ser so bres ta do
por su pos tas ra zões de or dem es tra té gi ca;

Cons ta tan do que a tec no lo gia mi li tar atu al men-
te dis po ní vel per mi te a re a li za ção de ata ques pre ci-
sos que pre ser vem jor na lis tas e ci vis de um modo ge -
ral;

Pre o cu pa dos com re per cus são, no mun do ára -
be, do ata que à te le vi são Al-Ja ze e ra, a qual ha via co -
mu ni ca do às for ças da Co a li zão as suas co or de na das
ge o grá fi cas com dois me ses de an te ce dên cia ao iní -
cio do con fli to;

Fa zen do eco aos pro tes tos da Fe de ra ção Inter -
na ci o nal de Jor na lis tas e de di ver sas as so ci a ções de
pro fis si o na is da im pren sa mun di al; e

Cons ter na dos com a mor te de to dos es ses
gran des e de di ca dos pro fis si o na is, que de ram as
suas vi das para man ter o pú bli co bem in for ma do;
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Ma ni fes ta mos Re pú dio pela mor te de jor na lis-
tas no Ira que e de man da mos de to dos os go ver nos
en vol vi dos no con fli to bé li co que da mí dia to mem me -
di das efe ti vas para pro te ger os pro fis si o na is a pre-
sen tes no ce ná rio de guer ra.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá a pre sen te mo ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – V. Exª tem
a pa la vra pela or dem.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – No mo-
men to opor tu no, V. Exª será aten di do para o uso da
pa la vra, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ina diá-
vel.

O SR. PRESIDENTE (Amir Lan do) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.
V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -

nun ci a men to.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para fa -
zer um re gis tro que con si de ro da mais alta im por tân-
cia não ape nas para o meu Esta do de Ser gi pe, mas
tam bém para o Nor des te e, por que não di zer, para
todo o Bra sil.

Ontem, no ple ná rio da Co mis são Mis ta de Orça -
men to, nas de pen dên ci as da Câ ma ra Fe de ral, a par tir
das 13h, re a li za mos uma gran di o sa re u nião, en vol-
ven do toda a Ban ca da Par la men tar Fe de ral da re gião
Nor des te. Lá, eu me en con tra va.

Essa re u nião teve por ob je ti vo não ape nas en -
tre gar um do cu men to re i vin di ca tó rio, es cla re ce dor
das pre ten sões do Nor des te quan to à ne ces si da de e
ao di re i to, so bre tu do, da ins ta la ção de uma re fi na ria
de pe tró leo para aque la re gião, mas tam bém ou vir as
pa la vras do Pre si den te da Pe tro bras, Sr. José Edu ar-
do Du tra, e da Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Srª Dil ma
Rous seff. Em pri me i ro lu gar, devo re gis trar, além des -
se fato, um ou tro que con si de ro da mais alta im por-
tân cia: a união da Ban ca da do Nor des te, Se na do res e 
De pu ta dos, em tor no de um ob je ti vo co mum, a de fe sa
dos nos sos in te res ses, do de sen vol vi men to  eco nô-
mi co e so ci al da nos sa re gião, exa ta men te para o
cum pri men to do prin cí pio da nos sa Re pú bli ca de pro -
mo ver os me i os ne ces sá ri os in dis pen sá ve is à di mi nu-
i ção das de si gual da des re gi o na is.

A Ban ca da do Nor des te, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res,  deu uma de mons tra ção de ma tu ri-
da de. Se, em épo cas pas sa das, re cen tes al gu mas
de las, ha via uma dis pu ta não-ci vi li za da, até cer to
pon to não-le gí ti ma, pois co lo ca va  em che que os in te-
res ses da nos sa re gião – esse mes mo em pre en di-
men to foi usa do, po li ti ca men te, pelo Go ver no an te ri-
or, que, não ob je ti van do to mar a de ci são mais acer ta-
da do in ves ti men to, ou seja, da cons tru ção da re fi na-
ria, es ti mu la va a dis pu ta po lí ti ca en tre va lo ro sas li de-
ran ças po lí ti cas da nos sa re gião, pre ju di can do, con -
se qüen te men te, aque le povo –, no dia de on tem, não.
Fi quei sa tis fe i to, pois não vi a de fe sa es pe cí fi ca de
ne nhum Esta do do Nor des te iso la da men te, mas de
todo o Nor des te, que se so mou, aglu ti nou for ças, para 
se con tra por, le gi ti ma men te, aos in te res ses de ou tros
Esta dos, so bre tu do da Re gião Su des te do País.

Além dis so, devo men ci o nar, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha pre o cu pa ção com as
pa la vras do Pre si den te da Pe tro bras, o Sr. José Edu -
ar do Du tra, em dado mo men to – en tre ou tras ob ser-
va ções de que dis cor da mos, Se na dor Mão San ta –,
de que o Bra sil não está ne ces si tan do, com a ur gên-
cia que afir mam al guns, de mais uma re fi na ria, que
po de rá ser cons tru í da para en trar em fun ci o na men to
no ano 2008. Se gun do S. Sª, o Bra sil não cor re ne-
nhum ris co de apa gão no seg men to dos de ri va dos de
pe tró leo, como acon te ceu, no ano pas sa do, no seg -
men to da ener gia elé tri ca. É um ab sur do essa afir ma-
ti va, que par tiu exa ta men te de quem tem em mãos,
como Pre si den te da Pe tro bras, um pla ne ja men to es -
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tra té gi co da em pre sa, além de ou tros da dos: o de que
a pro du ção na ci o nal – se gun do da dos de fe ve re i ro – é 
de 1,550 mi lhão de bar ris de pe tró leo/dia; e o de que,
com as 12 re fi na ri as, dez da Pe tro brás e duas pri va-
das – não me re fi ro à Lub nor, do Ce a rá, que pro ces sa
lu bri fi can tes, nem à do Pa ra ná, que pro ces sa xis to –,
há uma ca pa ci da de ins ta la da de re fi no da or dem de
1,900 mi lhão de bar ris de pe tró leo/dia.

No en tan to, toda essa ca pa ci da de ins ta la da não 
é uti li za da, em de cor rên cia do fato de que es sas re fi-
na ri as não ope ram no seu li mi te má xi mo por vá ri os
mo ti vos, en tre eles a ne ces si da de de ma nu ten ção.
Estu dos da pró pria ANP de mons tram que, en quan to
em ou tras par tes do mun do, a exem plo dos Esta dos
Uni dos e da Eu ro pa Oci den tal, as re fi na ri as ope ram
com uma ca pa ci da de em tor no de 90%, no Bra sil elas 
fun ci o nam em uma mé dia de 85% de sua ca pa ci da de.
Isso  re duz a ca pa ci da de de re fi no de 1,900 mi lhão de 
bar ris/dia para algo em tor no de 1,580 mi lhão a 1,600
mi lhão de bar ris/dia.

Des de logo, per ce be mos que a pro du ção na ci o-
nal de hoje é  ba si ca men te equi va len te à ca pa ci da de
efe ti va de re fi no. Mas, quan do se tra ta de de ri va dos
de pe tró leo, de ener gia de um modo ge ral, não po de-
mos tra ba lhar com os da dos e com os fa tos do dia. Te-
mos que es ta be le cer o pla ne ja men to es tra té gi co,
pois as co i sas, nes se cam po, não acon te cem do dia
para a no i te, de acor do com a von ta de e as de ci sões
go ver na men ta is. É pre ci so con si de rar que, para a
cons tru ção e o fun ci o na men to de uma re fi na ria, não
bas ta um de cre to pre si den ci al: são ne ces sá ri os, no
mí ni mo, qua tro anos.

Ora, o pla ne ja men to es tra té gi co da Pe tro bras
diz, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que, em
2005, da qui a pou co me nos de três anos, o Bra sil es -
ta rá  pro du zin do algo em tor no de dois mi lhões de
bar ris de pe tró leo/dia – uma pro du ção su pe ri or à atu -
al em 450 mil bar ris/dia –, ca mi nhan do para a
auto-su fi ciên cia.

Se hoje pos su í mos equi lí brio en tre pro du ção e
re fi no, caso não haja in ves ti men to em re fi no para en -
trar em fun ci o na men to até 2005 – o que  con si de ra-
mos im pos sí vel, por que pre ci sa-se de, no mí ni mo,
qua tro anos para a ins ta la ção efe ti va de uma re fi na ria
–, ha ve rá um co lap so. E a mi nha pre o cu pa ção, Se na-
dor Tião Vi a na, do Par ti do dos Tra ba lha do res, é que o 
Pre si den te da Pe tro bras nos dis se que o pro ble ma de
apa gão exis te para a ener gia elé tri ca, pois a cons tru-
ção de hi dre lé tri cas ou de ou tras fon tes al ter na ti vas
de ener gia não acon te ce do dia para a no i te, mas, no
cam po dos de ri va dos do pe tró leo, é mu i to sim ples, é
só im por tar. Um ab sur do essa de cla ra ção! Impor tar,

quan do hoje já nos en con tra mos, pe los da dos que re -
ce be mos da pró pria Pe tro bras, com uma de pen dên-
cia ex ter na da or dem de 19,4%? O per cen tu al que, há 
pou co tem po, es ta va em tor no de 15% já foi am pli a do,
e, em 2005, com essa pro du ção, com mais 450 mil
bar ris por dia, sem o re fi no, am pli a re mos a im por ta-
ção e nos co lo ca re mos numa de pen dên cia cada vez
ma i or do mer ca do in ter na ci o nal, o que é mu i to ruim,
do pon to de vis ta es tra té gi co, para o nos so País.

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

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Alme i da Lima, cum pri men to V. Exª pelo pro nun ci a-
men to que faz a fa vor da se gu ran ça ener gé ti ca para o
Bra sil, en fo can do as di ver sas al ter na ti vas, como a
ener gia de ri va da do pe tró leo e ou tras fon tes de ener -
gia. No Bra sil, num pas sa do não dis tan te, hou ve uma
si tu a ção mu i to gra ve de cri se ener gé ti ca, que re sul tou
no fa mo so apa gão. E V. Exª re la ta um en con tro ocor ri-
do no Nor des te bra si le i ro, em que o Pre si den te da Pe -
tro bras te ria fe i to es sas afir ma ções. Este é um mo-
men to de re fle xão so bre a po lí ti ca ener gé ti ca para o
Bra sil, em to das as suas nu an ças, em to das as suas
di re tri zes. V. Exª abor da tam bém a si tu a ção do pla ne-
ja men to es tra té gi co da Pe tro bras. Enten do que é um
mo ti vo de mu i to or gu lho para o Nor des te bra si le i ro e
para o Esta do de Ser gi pe ter um Pre si den te da Pe tro-
bras como José Edu ar do Du tra, Par la men tar do mais
ele va do ní vel, pre pa ra do para todo gran de de ba te na -
ci o nal, que, se gu ra men te, es te ve en vol vi do no de ba te
da cri se ener gé ti ca bra si le i ra, do apa gão, bus can do
sa í das es tra té gi cas para o Bra sil nes sa área. Hon-
ra-nos mu i to tam bém con tar com uma Mi nis tra do
por te da Mi nis tra Dil ma Rous seff. Por tan to, es ta mos
mu i to bem ser vi dos nes sa área. O de ba te que V. Exª
traz à Casa é im por tan te. Não te nho dú vi da de que o
apa gão que vi ve mos em pas sa do re cen te no Bra sil foi 
úni ca e ex clu si va men te de res pon sa bi li da de da con -
du ção po lí ti ca do Go ver no Fe de ral de en tão, que, avi -
sa do com pelo me nos três anos de an te ce dên cia de
que ha ve ria um apa gão, não to mou as me di das cor re-
tas. Hou ve tam bém um com po nen te des fa vo rá vel
quan to aos re ser va tó ri os de água no Bra sil para dis -
tri bu i ção da ener gia de ori gem hí dri ca, o que re sul tou
numa si tu a ção de cri se gra ve. Qu an do o Pre si den te
da Pe tro bras de fen deu não ser a edi fi ca ção de uma
re fi na ria uma pri o ri da de de ses pe ra do ra, se gu ra men-
te ele a es ta va ajus tan do ao pró prio tem po que V. Exª
apon ta. Exi ge-se, no mí ni mo, um pe río do de qua tro
anos para a con so li da ção de uma pla ta for ma que ca -
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mi nhe para o cur so da re fi na ria tam bém. Lem bro que
ele apon tou a po lí ti ca dos de ri va dos do pe tró leo não
como a úni ca res pon sá vel pelo pro ces so ener gé ti co
na ci o nal. Logo, en ten do que se tra tou de um de ba te
lou vá vel, que pode ter as suas di ver gên ci as, mas não
cre io, em ne nhum mo men to, que o Pre si den te José
Edu ar do Du tra pos sa ter-se des lo ca do na con tra mão
de uma aná li se em que se en ten dem os de ri va dos do
pe tró leo como um com po nen te fun da men tal do su-
por te ener gé ti co e do de sen vol vi men to ne ces sá rio
para o qual o Bra sil ca mi nha. A Pe tro bras é um or gu-
lho na ci o nal, por sua efi ciên cia como em pre sa es ta tal
e por seus di ri gen tes, e, se gu ra men te, seu atu al Pre -
si den te irá con du zi-la com en ver ga du ra, as su min do o
de sa fio de fazê-la tra ba lhar para dar ao Bra sil um su -
por te ener gé ti co efe ti vo que aten da to das as suas ne -
ces si da des. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ouço, com
imen so pra zer, V. Exª.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Alme i da Lima, V. Exª está fa zen do um re la to da
re u nião re a li za da on tem na Câ ma ra dos De pu ta dos,
à qual es ti ve pre sen te du ran te al gum tem po, não sen -
do pos sí vel per ma ne cer até o fi nal. Con gra tu lo-me
com V.Exª pela fi de li da de do seu re la to e pela aná li se
que está fa zen do a res pe i to da que la re u nião, na qual
en trei, de cer ta ma ne i ra, in tran qüi lo, em ra zão de de -
cla ra ções de di re to res ou, para ser mais pre ci so, de
um dos di re to res da Pe tro bras, que es te ve no Rio
Gran de do Nor te. Na oca sião, os jor na is do nos so
Esta do trou xe ram uma de cla ra ção de S. Sª de que o
Nor des te não te ria mais a re fi na ria, de que isso não
es ta va mais nas co gi ta ções da Pe tro bras. Ontem, vol -
ta mos a ou vir do Pre si den te da Pe tro bras e da Mi nis-
tra Dil ma Rous seff, das Mi nas e Ener gia, que essa co -
gi ta ção con ti nua e que, den tro de uma pers pec ti va de
des con cen tra ção do de sen vol vi men to, o Nor des te
sur ge como uma al ter na ti va viá vel. Na tu ral men te, ou -
tras Re giões e ou tros Esta dos es tão tam bém dis pu-
tan do essa re fi na ria, ao lado da hi pó te se, que já foi le -
van ta da por V. Exª, de que po de ria ha ver a pura e sim -
ples am pli a ção da pro du ção das re fi na ri as já exis ten-
tes. Mas que ro di zer, como V. Exª, que o mais im por-
tan te da que la re u nião não fo ram so men te as in for ma-
ções dos di ri gen tes da Pe tro bras e da Mi nis tra. O im -
por tan te foi a re a fir ma ção da co e são das Ban ca das
nor des ti nas, tan to na Câ ma ra, como no Se na do, no
sen ti do de vi a bi li zar a re fi na ria para o Nor des te. Não
im por ta se a re fi na ria será ins ta la da no Rio Gran de do 
Nor te, em Ser gi pe, no Pi a uí, no Ce a rá ou em Per -

nam bu co; o que in te res sa é que ela pos sa ir para o
Nor des te, por que sa be mos da im por tân cia que tem
den tro des se con tex to de po lí ti ca de de sen vol vi men to
re gi o nal. Obri ga do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
os apar tes de V. Exªs.

Se na dor Tião Vi a na, co mun go da mes ma tese
sus ten ta da por V.Exª que diz res pe i to à ca pa ci da de e
ao com pro mis so não ape nas do Pre si den te da Pe tro-
bras, mas tam bém da Mi nis tra de Mi nas e Ener gia,
Dil ma Rous seff, cu jas co lo ca ções me im pres si o na-
ram po si ti va men te – em nada téc ni cas, a exem plo das 
do Pre si den te da Pe tro bras – e trou xe ram um alen to
para todo o Nor des te bra si le i ro. S. Exª mos trou, com
mu i ta tran qüi li da de, sa be do ria e co nhe ci men to de ca -
u sa, que a de ci são de Go ver no, que não será ads tri ta
ape nas à Pe tro bras, aten de rá aos as pec tos téc ni cos,
eco nô mi cos e so ci a is, so bre tu do es ta be le cen do uma
po lí ti ca de de sen vol vi men to eco nô mi co que as se gu re
a di mi nu i ção das de si gual da des re gi o na is. Nes se as -
pec to, re al men te foi mu i to aca len ta do ra a sua ob ser-
va ção.

Na que la re u nião, de for ma di re ta, apre sen tei
uma pro pos ta no sen ti do de que esse pro ces so re la ti-
vo à de fi ni ção da lo ca li za ção da re fi na ria fos se o mais
trans pa ren te pos sí vel. Que essa de ci são não seja co -
mu ni ca da de for ma de fi ni ti va! Que essa seja uma de -
ci são pre li mi nar, com ex po si ção de mo ti vos à so ci e-
da de bra si le i ra e ao Con gres so Na ci o nal, vi san do a
es cla re cer as ra zões que le va rão o Go ver no Fe de ral a 
tal de fi ni ção! A par tir daí, se for o caso, que pos sa ha -
ver con tes ta ções e que, ao fi nal de 60 ou 90 dias, pos -
sa o Go ver no to mar a de ci são de fi ni ti va, le van do em
con si de ra ção mo ti vos que a so ci e da de bra si le i ra e o
Con gres so Na ci o nal apre sen ta rão.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Sr. Se na dor, peço a V. Exª que ob ser ve o ho rá rio, por -
que há ora do res ins cri tos aguar dan do.

Mu i to obri ga da.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Srª. Pre si-

den te, peço que V. Exª me con ce da um tem po com -
ple men tar para con clu ir o meu pro nun ci a men to.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
V. Exª dis põe de mais dois mi nu tos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Obri ga do,
Srª Pre si den te.

No bre Se na dor Tião Vi a na, ape sen tei essa pro -
pos ta, en ten den do que o Par ti do dos Tra ba lha do res,
que está no go ver no, deve es ta be le cer a trans pa rên-
cia; que esse pro ces so seja o mais pú bli co pos sí vel e
que to dos to me mos co nhe ci men to de suas ra zões.
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Co lo co-me ao lado das de cla ra ções do no bre
Se na dor Tas so Je re is sa ti, Re pre sen tan te do Ce a rá,
por oca sião da re u nião na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, quan do S. Exª afir mou que os cri té ri os
não de vem ser os po lí ti co-par ti dá ri os, mas os po lí ti-
cos de or dem téc ni ca, eco nô mi ca e so ci al. É isso que
in te res sa ao Nor des te e ao Esta do de Ser gi pe, por -
que te re mos a opor tu ni da de de mos trar re al men te
que o Nor des te bra si le i ro tem to das as con di ções
para ple i te ar esse in ves ti men to.

Ao no bre Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, o meu
agra de ci men to por suas pa la vras, pela co la bo ra ção e
pela po si ção que S. Exª tam bém tem ado ta do como
Se na dor re pre sen tan te do Esta do do Rio Gran de do
Nor te, nor des ti no por tan to, nes sa ques tão que diz
res pe i to aos nos sos in te res ses.

Con clu in do, devo di zer que pre ci sa mos to mar
uma de ci são o mais ra pi da men te pos sí vel.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alme i-
da Lima, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Um ins tan-
te, no bre Se na dor. Con ce de rei, de for ma bre ve, o
apar te a V. Exª.

Antes, no bre Se na dor Tião Vi a na, devo di zer
que me pre o cu po por que o Go ver no FHC, que de ve-
ria ter to ma do a de ci são de ini ci ar as obras da re fi na-
ria, não o fez. E, no ano pas sa do, a ANP, a Pe tro bras e 
a Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co, do Mi -
nis té rio da Fa zen da, afir ma ram que, se em 2005 não
ti ver mos em fun ci o na men to ou tra uni da de de re fi na-
ria no País, a de pen dên cia ex ter na au men ta rá. Por
via de con se qüên cia, o su pe rá vit na ba lan ça co mer ci-
al do se tor pe tro lí fe ro es ta rá au men ta do para a or dem
de US$4,9 bi lhões, por que só te re mos con di ções de
ex por tar US$1 bi lhão de pe tró leo cru, im por tan do
algo em tor no de US$5,9 bi lhões, o que se ria mu i to
ruim para o Bra sil. Se co me çar mos ain da no pró xi mo
ano, 2004, a de ci são será tar dia, e as con se qüên ci as,
bem pi o res.

Ouço, com bre vi da de, o apar te do Se na dor Mão
San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alme i-
da Lima, em 1995, o Go ver no bra si le i ro já se pre o cu-
pa va com o dé fi cit dos de ri va dos do pe tró leo no Nor te
e no Nor des te. Nes sa oca sião, ouvi uma tese, lá na
Se cre ta ria de De sen vol vi men to do Inte ri or, que lo ca li-
za va no sul do Pi a uí o pon to eqüi dis tan te dos gran des
cen tros do Nor te e do Nor des te – de Ma na us, Be lém,
Ma ca pá, da pró pria Te re si na, de São Luís, For ta le za,
Na tal, João Pes soa, Re ci fe e da sua en can ta do ra
Ara ca ju. Des de 1995, isso está em pa u ta. É cla ro que

a lei da ofer ta e da pro cu ra é so be ra na; se hou ver fal -
ta, fi ca rá cada vez mais caro. O com bus tí vel no Bra sil
é um dos mais ca ros do mun do, e qua se to das as re fi-
na ri as es tão no Sul e Su des te; para che gar aos usuá -
ri os do Nor te e Nor des te, há um gran de cus to. Há um
me ca nis mo de com pen sa ção da Pe tro brás, mas é um 
di nhe i ro que está sen do ti ra do dos ser vi ços so ci a is.
Então, é mu i to opor tu no o pro nun ci a men to de V. Exª,
e o Nor des te não pode de i xar de se unir, sen do vi to ri-
o so nes sa con quis ta, pois já per de mos mu i to no pas -
sa do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
o apar te de V. Exª.

Con cluo, Srª Pre si den te, fa zen do um ape lo ao
Se na dor Tião Vi a na, para que sir va de men sa ge i ro da 
nos sa so li ci ta ção, para que a de ci são do Go ver no
seja a mais bre ve pos sí vel.

Há tam bém um re que ri men to, apro va do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, do Se na do Fe -
de ral, so li ci tan do o com pa re ci men to da Mi nis tra de
Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff, para ex por o pro-
gra ma de go ver no na área do pe tró leo e das re fi na ri-
as, o mais rá pi do pos sí vel. Pe di ria ain da que fos se fe i-
to um en ten di men to com a Mesa Di re to ra do Se na do
para que essa au diên cia seja re a li za da em uma quin -
ta-fe i ra, nes te ple ná rio, pois se tra ta de as sun to da
mais alta im por tân cia, en vol ven do in te res ses de to-
dos os Esta dos bra si le i ros.

São os ape los que faço a V. Exª, Se na dor Tião
Vi a na.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, o Sr. Amir Lan do, 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. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Srª. Pre -
si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Um ins tan te, Se na dor.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de con cla mar as
Srªs e os Srs. Se na do res a que se res trin jam ao tem -
po de 20 mi nu tos, pois te mos uma lis ta enor me de
ora do res.

O pró xi mo ora dor é o Se na dor Edu ar do Su plicy.
Con tu do, com aqui es cên cia de S. Exª, con ce de re mos
a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta, por três mi -
nu tos.
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O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro je to
de Lei de Con ver são nº 03, da Me di da Pro vi só ria nº
82, que se ria vo ta do nes ta tar de, diz res pe i to à trans -
fe rên cia das es tra das fe de ra is para os Esta dos.

No caso es pe cí fi co de Mi nas Ge ra is, Srª Pre si-
den te, te mos de fa zer uma ob ser va ção ri go ro sa men-
te ne ces sá ria, im por tan te e ina diá vel. Qu an do apro-
var mos essa me di da – e, aten den do à so li ci ta ção do
Pre si den te José Sar ney, os Lí de res es tão dis cu tin do
a pos si bi li da de de vo tar mos essa me di da pro vi só ria
–, ela irá afe tar di re ta men te o com por ta men to do
Esta do de Mi nas Ge ra is com re la ção ao Go ver no Fe -
de ral quan to à trans fe rên cia des sas es tra das.

Res sal ta mos que fo ram re pas sa dos ao Esta do
de Mi nas Ge ra is cer ca de R$800 mi lhões. O Go ver no
in sis te em co lo car esse re pas se como se fos se uma
do a ção. Na ver da de, ocor reu um ajus te de con tas,
quan do o Go ver no de Mi nas Ge ra is le van tou, por
meio da Se cre ta ria da Fa zen da, um to tal de R$3,2 bi -
lhões, que lhe eram de vi dos por ser vi ços pres ta dos
ao Go ver no Fe de ral: R$1,8 bi lhões de re pa ros de es -
tra das fe de ra is no Esta do de Mi nas Ge ra is; R$1bi lhão
na li qui da ção da Mi nas Ca i xa, etc, per fa zen do um to -
tal de qua se R$3,2 bi lhões. Qu an do, no fi nal do ano
pas sa do, o Go ver no Fer nan do Hen ri que de ci diu aten -
der ao ape lo de Mi nas Ge ra is, re pas san do cer ta im -
por tân cia re la ti va a esse to tal ao nos so Esta do, en-
ten deu-se, en tão, tra tar-se de uma do a ção ao Esta do.
Mas não o é, Srª Pre si den te. Na ver da de, esse di nhe i-
ro foi como uma trans fe rên cia de ca pi tal, não es tan do,
por tan to, su je i to à co bran ça dos 13% im pos tos para o 
pa ga men to da dí vi da.

Na ro la gem da dí vi da dos Esta dos, as si na da na
Re so lu ção nº 45, do Se na do da Re pú bli ca, em 05 de
mar ço de 1998, o Esta do de Mi nas Ge ra is, as sim
como o Rio de Ja ne i ro, o Espí ri to San to, a Ba hia e ou -
tros, se com pro me tem a pa gar 13% da sua ren da lí -
qui da real ao Go ver no Fe de ral. Por tan to, todo mês, da 
ren da lí qui da real do Esta do, são re ti ra dos 13% para
o pa ga men to da dí vi da.

Se esse di nhe i ro for en ten di do pelo Mi nis tro
Anto nio Pa loc ci como uma do a ção ao Esta do de Mi -
nas Ge ra is, au to ma ti ca men te o Go ver no de Mi nas
pas sa a de ver mais R$100 mi lhões, um di nhe i ro que
já foi gas to, Srª Pre si den te. No ano pas sa do, quan do
es ses re cur sos che ga ram, fo ram des ti na dos ao pa ga-
men to do dé ci mo ter ce i ro sa lá rio dos nos sos fun ci o-
ná ri os, até por que não es ta va ca rim ba do e ro tu la do
que de ve ria, ri go ro sa men te, ser uti li za do para fa zer a

me lho ria de es tra das, por que isso já ha via sido fe i to.
Já tí nha mos fe i to o ser vi ço há cin co, oito anos.

Na me di da em que o Go ver no in sis te em di zer
que esse di nhe i ro está su je i to à co bran ça dos 13%,
es ta mos im pon do ao Go ver no de Mi nas Ge ra is o pa -
ga men to de cer ca de R$ 100 mi lhões a mais por um
di nhe i ro que já foi re ce bi do e um di nhe i ro que já foi
gas to.

Qu e ro fa zer, por tan to, um ape lo ao re la tor da
me di da pro vi só ria, Se na dor Sér gio Ca bral, para que,
jun ta men te com a Li de ran ça do PMDB, do PT e dos
de ma is Par ti dos, en con trem um ca mi nho para que se
faça jus ti ça. Esse di nhe i ro que foi para Mi nas é uma
trans fe rên cia de ca pi tal, não está su je i to à co bran ça
dos 13% para o pa ga men to da dí vi da. Não cabe a co -
bran ça dos 13%.

Por tan to, fa ze mos este ape lo: que a Li de ran ça
do PMDB, do PT e que, so bre tu do, o Se na dor Sér gio
Ca bral, res pon sá vel pela re la to ria des sa Me di da Pro -
vi só ria nº 82, pos sa en ten der essa ne ces si da de.

Se isso acon te cer, va mos po der ana li sar me lhor
ca sos se me lhan tes que ocor ram em ou tros Esta dos.
Lá na fren te, va mos ter o pro ble ma do Rio Gran de do
Sul, do Pa ra ná, do Espí ri to San to, do Rio de Ja ne i ro e
as sim por di an te, por que a dí vi da, Srª Pre si den te, foi
im pos ta de for ma cru el aos Esta dos. Foi pos ta des ta
for ma: o Esta do as su mia o com pro mis so de pa gar to -
dos os me ses 13% da sua re ce i ta lí qui da real. Em Mi -
nas Ge ra is, hoje, isso re pre sen ta R$140 mi lhões. To -
dos os me ses, R$140 mi lhões têm que ser des ti na dos
ao pa ga men to da dí vi da, e fi ca mos sem fa zer o que
te mos que fa zer na sa ú de, na edu ca ção, na se gu ran-
ça, nas nos sas es tra das, por que es ta mos pa gan do
uma dí vi da in jus ta, que cres ceu, em cin co anos, de
R$ 11bi lhões para R$33 bi lhões.

Não se fez, nos úl ti mos qua tro anos do Go ver no
Ita mar Fran co, um úni co real de em prés ti mo jun to ao
Go ver no Fe de ral e, ain da as sim, em cin co anos, a dí -
vi da sal tou de R$ 11bi lhões para R$33 bi lhões – ape -
nas com o pa ga men to de ju ros! Que ban co é esse
que dá 200% de lu cro em cin co anos?

Por essa ra zão, Srª Pre si den te, fica aqui o meu
ape lo ao Se na dor Sér gio Ca bral, as sim como aos lí -
de res que es tão dis cu tin do nes te mo men to a ques tão
da dí vi da e da MP nº 82.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy por 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-
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dor.) – Srª Pre si den te, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
que ale gria po der vê-la pre si din do esta ses são!

Srªs e Srs. Se na do res, de se jo ini ci ar o meu pro -
nun ci a men to con gra tu lan do-me com o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va pe los bons re sul ta dos até
ago ra al can ça dos por seu go ver no, que aca ba de
com ple tar cem dias, com gran de e me re ci do apo io do
povo bra si le i ro – es tão aí as pes qui sas mos tran do a
ex tra or di ná ria con fi an ça e es pe ran ça do povo bra si le-
i ro nas ações e nos pas sos que têm sido da dos pelo
Pre si den te Lula.

A pro pó si to, on tem eu gos ta ria de ter fe i to um
apar te ao pre si den te do PFL, Se na dor Jor ge Bor nha-
u sen, quan do S. Exª afir mou que o go ver no do Pre si-
den te Lula es ta ria sen do ca rac te ri za do pela pa ra li sia
e pelo des pre pa ro. Cre io que es ses e ou tros ad je ti vos
que S. Exª em pre gou em sua fala es tão mu i to lon ge
da ver da de. O pre si den te do PFL, Se na dor Jor ge Bor-
nha u sen, tem cri ti ca do o fato de o Pre si den te Lula ter
cons ti tu í do o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al, que re ú ne re pre sen tan tes das prin ci pa-
is en ti da des de tra ba lha do res, de em pre sá ri os e da
so ci e da de ci vil para dis cu ti rem os pon tos prin ci pa is
das re for mas pre vi den ciá ria, tri bu tá ria e tra ba lhis ta.
Hoje mes mo esse con se lho está re u ni do.

O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, apa ren te men te,
cri ti ca o fato de o Pre si den te Lula não ter algo com ple-
ta men te pron to para en vi ar ao Con gres so Na ci o nal.
Pa re ce-me es tar sen do mu i to pru den te o Pre si den te
Lula, pa re ce-me que seus pas sos vão na di re ção cor -
re ta: Sua Exce lên cia vem di a lo gan do com os vin te e
sete Go ver na do res dos Esta dos com o Con se lho de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al so bre as pro-
po si ções de seu go ver no, do Par ti do dos Tra ba lha do-
res e dos de ma is par ti dos que o apói am, ob vi a men te
con si de ran do as opi niões dos di ver sos seg men tos
so ci a is. Pen so que o Pre si den te Lula vem dan do pas -
sos na di re ção cor re ta e em ve lo ci da de bas tan te
gran de: pre ten de-se que nes te mês de abril, cor ren te,
se jam con clu í das as pro pos tas das re for mas pre vi-
den ciá ria e tri bu tá ria.

Den tre os pro gra mas que o Pre si den te Lula es -
ta ria por anun ci ar está o do Pri me i ro Empre go. Nes ta
tar de, gos ta ria de com par ti lhar com as Srªs e os Srs.
Se na do res al gu mas re fle xões so bre esse pro gra ma,
uma vez que foi anun ci a do para ser de ta lha do até o
dia 1°de Maio.

Sem som bra de dú vi das, o agra va men to do de -
sem pre go ao lon go dos anos no ven ta, par ti cu lar men-
te a par tir de 1995, está na raiz da cri se so ci al que as -
so la o país e que cons ti tui um dos prin ci pa is com po-
nen tes da he ran ça de i xa da pelo go ver no an te ri or.

De acor do com o úl ti mo Bo le tim do Mer ca do de
Tra ba lho, de res pon sa bi li da de do Mi nis té rio do Tra ba-
lho e do Ipea, no tex to de Val dir Qu a dros in ti tu la do
“Um Re tra to do De sem pre go Ju ve nil no Bra sil”, “o de -
sem pre go tor nou-se um fe nô me no ge ne ra li za do, atin -
gin do o con jun to da so ci e da de bra si le i ra, ele tam bém
re ve la um for te viés so ci al e etá rio, afe tan do com ma i-
or in ten si da de as fa mí li as da mas sa tra ba lha do ra ur -
ba na e os seg men tos ju ve nis”.

O com po nen te etá rio da de so cu pa ção é o que o
go ver no do Pre si den te Lula pre ten de ata car com o
Pro gra ma do Pri me i ro Empre go. Ain da se gun do Qu a-
dros, po de mos cons ta tar que é nas fa i xas de 15 a 19
anos e de 20 a 24 que se con cen tram 4, 9 mi lhões de
pes so as de so cu pa das.

A re vis ta Car ta Ca pi tal, de 9 de abril úl ti mo, res -
sal ta que “o nú me ro de jo vens que não con se guem a
sua pri me i ra ocu pa ção cres ceu 91% na dé ca da. O
per cen tu al dos que per de ram em pre go e não ob ti ve-
ram uma nova co lo ca ção au men tou 41% no mes mo
pe río do”.

Mas gos ta ria de te cer al gu mas re fle xões so bre
o de se nho do pro gra ma que o go ver no está para
anun ci ar. Se gun do esse pro gra ma, o go ver no fe de ral
pre ten de ria con ce der um cré di to fis cal equi va len te a
um sa lá rio mí ni mo, hoje da or dem de 240 re a is por
mês, às em pre sas que vi e rem a con tra tar jo vens tra -
ba lha do res que ve nham a ga nhar até dois sa lá ri os
mí ni mos men sa is.Tra ta-se de um ins tru men to para
es ti mu lar as em pre sas de qual quer por te a dar mais
opor tu ni da de de tra ba lho aos jo vens.

Srª Pre si den te, há, de fato, eco no mis tas que
têm de fen di do a in tro du ção, o aper fe i ço a men to e a
ex pan são de sub sí di os ao tra ba lho, al guns pa gos di -
re ta men te aos tra ba lha do res, ou tros pa gos di re ta-
men te às em pre sas para que em pre guem mais pes -
so as. Den tre os que mais se des ta cam, está o Pro fes-
sor Edmund S. Phelps, que no li vro Re mu ne ran do o
Tra ba lho. Como Res ta u rar a Par ti ci pa ção e o Sus -
ten to Pró prio à Li vre Empre sa, pu bli ca do pela Har -
vard Uni ver sity Press, em 1997 (em in glês, Re war-
ding Work. How to Res to re Par ti ci pa ti on and Self
Sup port to Free Enter pri se), ar gu men ta que o be ne-
fí cio so ci al re sul tan te de mais pes so as tra ba lhan do é
ma i or do que o be ne fí cio pri va do con ta bi li za do pela
pró pria em pre sa. Se mais pes so as fo rem em pre ga-
das, mu i to me nor será o cus to para a so ci e da de, uma
vez que di mi nu i ria o en vol vi men to das pes so as com
dro gas, com cri mes e ou tros des vi os. Daí a jus ti fi ca ti-
va para se pro ver o sub sí dio para que mais in di ví du os
es te jam tra ba lhan do. Para o Pro fes sor Phelps será
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me lhor se o sub sí dio for dado di re ta men te às em pre-
sas, o que é con sis ten te com o que, se gun do de cla ra-
ções à im pren sa, es ta ria por ser anun ci a do pelo go -
ver no.

Há, en tre tan to, eco no mis tas que mu i to têm es -
tu da do o tema de como se ex pan dir o em pre go, er ra-
di car a fome e a po bre za ab so lu ta, me lho rar a dis tri-
bu i ção da ren da, pro mo ver o cres ci men to com ma i or
eqüi da de, e que têm for mu la do crí ti cas às fór mu las
de sub sí di os trans fe ri das di re ta men te às em pre sas
que, acre di to, tam bém pre ci sam ser le va das em con -
si de ra ção an tes de uma de ci são de fi ni ti va do Mi nis tro
do Tra ba lho e Empre go, Jac ques Wag ner; do Mi nis tro
da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci; do Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, Gu i do Man te ga; e do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Den tre os eco no-
mis tas de ma i or im por tân cia está, jus ta men te, o di re-
tor do Pro gra ma de Se gu ran ça So ci o e co nô mi ca da
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT), Guy
Stan ding, au tor de Glo bal La bour Fle xi bi lity. Se e-
king Dis tri bu ti ve Jus ti ce (Fle xi bi li da de do Tra ba lho
Glo bal. Pro cu ran do Jus ti ça Dis tri bu ti va) Mac Mil lan
Press e St. Mar tin’s Press, 1999, em que ar gu men ta
que os sub sí di os ao em pre go, so bre tu do quan do pa -
gos di re ta men te às em pre sas, aca bam sen do ine fi ca-
zes, Srª Pre si den te, no que diz res pe i to ao ob je ti vo de 
se em pre gar mais pes so as, e po dem aca bar re sul tan-
do em ma i or con cen tra ção de ren da.

Por ser um dos prin ci pa is eco no mis tas da OIT, o
profes sor Guy Stan ding tem pres ta do con sul to ria a
vá ri os go ver nos no que tan ge à po lí ti ca de em pre go e
ren da. Em 2001, ele foi con sul tor da Co mis são de Tra -
ba lho do go ver no sul-afri ca no que es ta va con si de ran-
do im plan tar um pro gra ma de sub sí di os ao tra ba lho.
Nes sa oca sião, Guy Stan ding – que tam bém já es te ve
no Bra sil a con vi te do Di e e se, da CUT e tam bém do
Se na do Fe de ral – pu bli cou, no jor nal Bu si ness Mail,
que é o equi va len te ao Fi nan ci al Ti mes, na Áfri ca do
Sul, o ar ti go in ti tu la do “Sub sí di os ao Tra ba lho são Ine -
fi ca zes”. E, des de en tão, o go ver no sul-afri ca no está
re for mu lan do seu pro gra ma de es tí mu lo ao em pre go.

Nes se ar ti go, Guy Stan ding afir ma que os sub -
sí di os tra ba lhis tas po de ri am en co ra jar os ad mi nis tra-
do res a su bes ti mar o tra ba lho, por não ar car in te i ra-
men te com os seus cus tos, o que re sul ta ria no uso
ine fi ci en te do mes mo. Re sul ta ri am tam bém em al tos
cus tos ad mi nis tra ti vos para bem fis ca li zá-los. As ma i-
o res des van ta gens es ta ri am nos efe i tos cha ma dos
de peso mor to e de subs ti tu i ção. Peso mor to por que o 
sub sí dio aca ba ria sen do qua se inó cuo: os em pre gos
cri a dos com os sub sí di os se ri am cri a dos de qual quer
for ma, sem a exis tên cia de les. O efe i to subs ti tu i ção

re fe re-se à pos si bi li da de de uma em pre sa, ao re ce ber
o sub sí dio, des lo car em pre gos de ou tras em pre sas,
uma vez que está re ce ben do uma van ta gem com pe ti-
ti va.

Guy Stan ding ain da cha ma a aten ção para o
efe i to “trem da ale gria” – as em pre sas que ten dem a
em pre gar pa ren tes e apa dri nha dos nas suas fo lhas
de pa ga men to – e efe i to “fan tas ma” – a ma nu ten ção,
na fo lha, de pes so as que por cir cuns tân ci as in fe li zes
já de i xa ram a em pre sa. Tam bém ob ser va que sub sí-
di os di re ci o na dos a cer tas ca te go ri as de tra ba lha do-
res, como os mais jo vens, po dem le var a ini qüi da des
in tra gru pos, como quan do tra ba lha do res de al gum
gru po fa vo re ci do são dis pen sa dos e de po is re con tra-
ta dos no lu gar dos ou tros.

Se gun do o le van ta men to que Guy Stan ding re a-
li zou pela OIT, os sub sí di os pa gos às em pre sas ten -
dem a am pli ar as de si gual da des de ren da. Os pro ble-
mas se rão ain da mais sé ri os no caso de ha ver gran de
in for ma li da de no mer ca do de tra ba lho, como ain da
exis te em gran de par te do Bra sil.

Noto que no mes mo mo men to em que o Go ver-
no está para anun ci ar o pro gra ma “Pri me i ro Empre -
go”, ele está im ple men tan do me di das no sen ti do de
co or de nar, uni fi car e ra ci o na li zar os seus di ver sos
pro gra mas so ci a is.

Con si de ran do que o Go ver no está por anun ci ar
a Re for ma Tri bu tá ria e a Re for ma Pre vi den ciá ria, que
vão trans fe rir os en car gos so ci a is que hoje pe sam so -
bre a fo lha de pa ga men tos para o va lor adi ci o na do
pe las em pre sas, é ne ces sá rio que pas se mos a ana li-
sar a com pa ti bi li za ção dos sub sí di os do “Pri me i ro
Empre go” e es sas re for mas. Há, por tan to, que se le-
var em con si de ra ção essa mo di fi ca ção.

Ou tro pon to que que ro de i xar para a re fle xão
das Se na do ras e Se na do res é que em di ver sos pa í-
ses de sen vol vi dos, como nos Esta dos Uni dos e no
Re i no Uni do, ins ti tu í ram-se, nas úl ti mas dé ca das, for -
mas de cré di to fis cal que são pa gos di re ta men te aos
tra ba lha do res e não às em pre sas. Assim o são o Ear-
ned Inco me Tax Cre dit ou o Cré di to Fis cal por Re -
mu ne ra ção Re ce bi da, nos Esta dos Uni dos, e o Fa-
mily Tax Cre dit, no Re i no Uni do. São for mas de im -
pos to de ren da ne ga ti vo que com ple men tam a ren da
dos tra ba lha do res de ba i xa ren da e que cer ta men te
tor nam aque las eco no mi as mais com pe ti ti vas em re -
la ção à nos sa, se não ti ver mos al gum ins tru men to
me lhor ou equi va len te. A ex pan são EITC e do FTC
nos go ver nos Bill Clin ton e Tony Bla ir fez as eco no mi-
as da que les pa í ses cres ce rem com ta xas de de sem-
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pre go me no res do que pro va vel men te ocor re ria se
não ti ves se ocor ri do aque la ex pan são.

Cabe lem brar que no Bra sil exis tem al gu mas ex-
pe riên ci as de es tí mu lo fis cal ao em pre go, den tre ou -
tras no Rio Gran de do Sul, São Pa u lo e Per nam bu co.
Será im por tan te se pro mo ver uma ava li a ção bas tan te
apro fun da da das suas van ta gens e des van ta gens,
bem como da que las em ou tros lu ga res do mun do.
Eco no mis tas como Paul Sin ger, Már cio Poch mann,
João Sa bóia, Ma ria Oza ni ra Sil va e Sil va, Ri car do
Hen ri ques, Ana Ma ria Me de i ros da Fon se ca, Anto nio
Pra do e o De pu ta do Fe de ral Tar cí sio Zi mer mann, que 
foi Se cre tá rio do Tra ba lho no Rio Gran de do Sul, es -
tão den tre aque les que es tu da ram bas tan te o as sun to
e po dem ser cha ma dos a dar uma con tri bu i ção ao Mi -
nis tro Jac ques Wag ner, ao Co or de na dor do Pro gra-
ma Pri me i ro Empre go Re mi gio To des chi ni e a todo o
seu Go ver no.

É im por tan te que o Go ver no Lula ava lie exa us ti-
va men te as ex pe riên ci as exis ten tes de pro gra mas de
es tí mu lo ao em pre go, con si de ran do, in clu si ve, ou tros
me ca nis mos de ge ra ção de em pre go e ren da, es pe ci-
al men te aque les que re la ci o nam a ren da com a opor -
tu ni da de de edu ca ção, que, cre io, são mu i to re le van-
tes. De ve mos pro pi ci ar que as pes so as cres çam com
a am pli a ção cada vez ma i or do seu grau de li ber da de.

Ain da ou tro dia, di a lo gan do com o Mi nis tro Luiz
Gus hi ken, este me re ve lou que ha via fe i to uma pon -
de ra ção jun to aos Mi nis tros da área so ci al, ob ser van-
do que é pos sí vel re la ci o nar cada um dos pro gra mas
so ci a is. O Pro gra ma de Ren da Mí ni ma as so ci a do à
Edu ca ção, ao Bol sa-Esco la; o Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma as so ci a do à Sa ú de ou Bol sa-Ali men ta ção; o
Pro gra ma Bol sa-Ren da; o Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til ou Bol sa Cri an ça-Ci da dã, pro gra-
mas como Se gu ro-De sem pre go, Car tão-Ali men ta-
ção, e as sim por di an te. E vis to que exis tem re co men-
da ções no sen ti do de co or de nar, ra ci o na li zar e uni fi-
car to dos es ses pro gra mas, po de ría mos re la ci o ná-los
com a trans fe rên cia de ren da, ha ven do sem pre um
as pec to cul tu ral a ser le va do em con si de ra ção. Po de-
ría mos re la ci o nar a ida das cri an ças à es co la, a as sis-
tên cia das fa mí li as nos pos tos de sa ú de, o re ce bi-
men to das va ci nas ne ces sá ri as, o de vi do acom pa-
nha men to mé di co com a trans fe rên cia de ren da; a
não-par ti ci pa ção das cri an ças no mer ca do de tra ba-
lho com a trans fe rên cia de ren da; a me lhor nu tri ção
das fa mí li as com a ob ten ção de ali men tos por meio
do car tão-ali men ta ção com a trans fe rên cia de ren da
cor res pon den te, e as sim por di an te.

Ora, eu gos ta ria de pon de rar que os gran des
edu ca do res bra si le i ros, re co nhe ci dos in ter na ci o nal-

men te, como Aní sio Te i xe i ra, Pa u lo Fre i re, Ma ria
Mon tes so ri e tan tos ou tros sem pre mos tra ram que é
com ma i or grau de li ber da de que as pes so as ama du-
re cem e se li ber tam. Tam bém o pró prio Prê mio No bel
de Eco no mia Amart hya Sen pro cu ra ar gu men tar no
seu li vro De sen vol vi men to como Li ber da de que de -
sen vol vi men to, para fa zer sen ti do, sig ni fi ca as pes so-
as te rem ma i or grau de li ber da de. O que ob ser va mos
é que as pes so as que de têm os ren di men tos do ca pi-
tal têm a li ber da de de po der se de sen vol ver, de fa zer
a sua es co lha.

Por tan to, se qui ser mos pro por ci o nar o ama du-
re ci men to das pes so as, te mos que tor nar re a li da de
os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, te mos de
ga ran tir uma ren da com um sen ti do in te i ra men te de li -
ber da de, de in con di ci o na li da de.

Em ver da de, mais e mais, as pes so as po de rão
per ce ber que o ama du re ci men to, a edu ca ção para a
li ber da de en vol ve mu i ta in for ma ção, da me lhor qua li-
da de, so bre a im por tân cia de to dos co lo ca rem suas
cri an ças na es co la, as van ta gens das cri an ças se rem
acom pa nha das pelo mé di co, se rem va ci na das, ali-
men ta rem-se de acor do com os mais ade qua dos
prin cí pi os nu tri ci o na is. Mas é im por tan te que es sas
pes so as te nham a li ber da de de fa zer o que de se ja-
rem com os re cur sos aos qua is têm di re i to.

Assim, Srª Pre si den te, Serys Slhes sa ren ko,
que ro, mais uma vez, ar gu men tar o quão im por tan te
será ins ti tu ir mos, em bre ve, uma ren da bá si ca de ci -
da da nia para to dos os bra si le i ros e bra si le i ras.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Obri ga da, Se na dor Edu ar do Su plicy. Con gra tu la-
mo-nos com V. Exª pelo res pe i to ao tem po.

Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao Se na dor
Ney Su as su na, que, com cer te za, tam bém ob ser va rá
o tem po.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Vou 
me es for çar, Srª Pre si den te.

Srª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a pri o ri-
da de ao com ba te à fome, de fi ni da pelo Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va des de sua cam pa nha ele i to-
ral, não pode me re cer se não o apla u so de to dos
aque les que bem co nhe cem a re a li da de bra si le i ra e
al me jam a cons tru ção de um novo Bra sil, não mais
mar ca do pela in jus ti ça e pela de si gual da de.

Ao lon go de toda a nos sa his tó ria, a fome tem
sido um fe nô me no per ma nen te a ator men tar a vida
de mi lhões de fa mí li as, a cons tran ger a cons ciên cia
na ci o nal, mor men te num País tro pi cal como o nos so,
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em que na pri me i ra car ta já se di zia “em se plan tan do
tudo dá”.

Espe ci al men te de sa len ta do ra é a cons ta ta ção
de que, com o pas sar das dé ca das e dos sé cu los, não 
te mos sido ca pa zes de re du zir o de se qui lí brio so ci al,
a pro fun da de si gual da de que se cons ti tui na ca u sa
es tru tu ral de ter mi nan te des sa di men são ex tre ma da
po bre za e da pri va ção que é a fome.

Ao con trá rio, o que se tem vis to na his tó ria re -
cen te do País é a es ta bi li za ção e até o agra va men to
dos in di ca do res de de si gual da de. Ain da on tem fa lei
so bre isso aqui. Esta mos, des de pelo me nos os anos
60, ocu pan do as ver go nho sas pri me i ras po si ções no
cam pe o na to mun di al da de si gual da de de ren da.

O que im pres si o na nes sas sé ri es his tó ri cas é
não só o ní vel, mas a per sis tên cia da de si gual da de de 
ren da.

Vale lem brar que, ain da no fi nal do ano pas sa do,
o Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE 
di vul gou uma pes qui sa em que apon ta a exis tên cia
de 54 mi lhões de bra si le i ros – ou cer ca de um ter ço
da nos sa po pu la ção – vi ven do em es ta do de pe nú ria,
com até meio sa lá rio mí ni mo por mês.

Tal como a de si gual da de, a in fla ção foi tam bém
um pro ble ma que ator men tou os bra si le i ros ao lon go
de mu i tas dé ca das e che gou a pa re cer in so lú vel, um
com po nen te ir re mo ví vel de nos sa re a li da de.

Fo mos re cor dis tas mun di a is de in fla ção no lon -
go pe río do en tre 1960 e 1995, su pe ran do, in clu si ve,
nos sa vi zi nha Argen ti na, sé ria ri val nes se cam po. No
en tan to, quan do Go ver no e so ci e da de se uni ram e re -
sol ve ram dar um bas ta àque le su plí cio, des co bri mos
que ha via um ca mi nho para sub ju gar o dra gão.

A inér cia da ini qüi da de bra si le i ra é mu i to mais
for te do que a da in fla ção. A in fla ção iner ci al era um
fe nô me no de ba ses anu a is, en quan to a de si gual da de
iner ci al se trans mi te ao lon go de ge ra ções. Po rém, se
en fren tar mos a de si gual da de com a mes ma de ter mi-
na ção com que en fren ta mos a in fla ção, não te nham
dú vi das de que po de re mos su pe rá-la.

Tal como na luta con tra a in fla ção, é pre ci so de -
sin de xar a de si gual da de, rom per com o pas sa do,
usan do po lí ti cas de ren da. Por isso eu me con gra tu lo
com o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, por que S. Exª
tem sido per sis ten te na ten ta ti va de que brar esse pre -
con ce i to, essa inér cia.

E é o que se faz quan do são con ce di dos ma i o-
res re a jus tes dos be ne fí ci os so ci a is para os mais po -
bres, em bo ra se sa i ba que mu dan ças sus ten tá ve is da 
dis tri bu i ção de ren da exi gem al te ra ções na dis tri bu i-
ção da ri que za.

Nes sa me di da, Srªs e Srs. Se na do res, é mu i to
ani ma dor ver que o pro gra ma Fome Zero é a pri o ri da-
de do Pre si den te Lula, tal como o Pla no Real foi a pri -
o ri da de do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
Lula bus ca dar um cho que na mi sé ria, com pa rá vel ao
que Fer nan do Hen ri que deu na in fla ção.

O pro gra ma Fome Zero é de fi ni do pelo Go ver no
como um pro gra ma que visa a ga ran tir a se gu ran ça
ali men tar da po pu la ção bra si le i ra. Te mos cer ca de
nove mi lhões de fa mí li as nes sa si tu a ção. Foi cri a do
para com ba ter a fome e as ca u sas es tru tu ra is que ge -
ram a ex clu são so ci al.

Sa be mos que, em bo ra se jam con ce i tos dis tin-
tos, há uma for te re la ção en tre po bre za e fome, es pe-
ci al men te no Bra sil e nos pa í ses sub de sen vol vi dos. É
evi den te que a di fi cul da de de aces so a ali men tos está 
re la ci o na da à fal ta de ren da para ad qui ri-los, cons ta-
ta ção que re me te às ca u sas es tru tu ra is da ex tre ma
con cen tra ção de ren da e do ele va do de sem pre go e
su bem pre go.

No en tan to, há com po nen tes es pe cí fi cos do fe -
nô me no da fome que tor nam ne ces sá rio um pro gra-
ma tam bém es pe cí fi co de ga ran tia da se gu ran ça ali -
men tar.

Em pri me i ro lu gar, há que se con si de rar que a
ali men ta ção é um di re i to bá si co da ci da da nia. O Esta -
do deve ga ran tir, no mí ni mo, con di ções para que as
fa mí li as se ali men tem dig na men te. Tra ta-se de um
com pro mis so com o di re i to hu ma no à ali men ta ção.

Em se gun do lu gar, deve-se ter em men te que,
em bo ra a fome seja con se qüên cia da po bre za, ela
tam bém é sua ca u sa do ra.

A fome pre ju di ca a ca pa ci da de de apren di za do
das cri an ças, re duz a pro du ti vi da de dos adul tos ati -
vos, faz com que as pes so as fi quem mais sus ce tí ve is
a do en ças e pro vo ca a mor te pre ma tu ra, per pe tu an do
a po bre za e im pe din do o cres ci men to eco nô mi co. A
fome pas sa de uma ge ra ção para ou tra, no mo men to
em que mães des nu tri das ge ram fi lhos com peso
aba i xo do nor mal.

Com ba ter a fome, por tan to, é tam bém com ba ter
a mi sé ria e a es pi ral des cen den te na qual ela en re da
toda a so ci e da de, com im pac to di re to nas es fe ras da
sa ú de, da se gu ran ça pú bli ca, da es co la ri da de, da
pro du ti vi da de, da in fân cia e da ju ven tu de.

Nes sa me di da, fica fá cil en ten der que, para
rom per com esse cír cu lo vi ci o so, é fun da men tal co-
me çar a par tir da ga ran tia de um di re i to bá si co, que é
o di re i to à vida, ab so lu ta men te vin cu la do ao di re i to à
ali men ta ção.
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Srª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o pro gra-
ma Fome Zero foi su bli nha do na cam pa nha pre si den-
ci al como a pri o ri da de do can di da to Luiz Iná cio Lula
da Sil va; re a fir ma do no pri me i ro dis cur so do Pre si-
den te ele i to após a vi tó ria, no dia 28 de ou tu bro de
2002; e des ta ca do como “mola pro pul so ra” da nova
po lí ti ca de go ver no na pri me i ra re u nião mi nis te ri al de
2003.

O pro gra ma não foi con ce bi do como um pro gra-
ma com pen sa tó rio, de ca rá ter as sis ten ci a lis ta. Ele
pre ten de, em vez dis so, co lo car em mo vi men to uma
gran de en gre na gem de in clu são so ci al. O Go ver no
sabe que, para isso, é ne ces sá rio re cu pe rar a tra di-
ção do pla ne ja men to pú bli co na equa ção dos de se-
qui lí bri os re gi o na is.

Enca ra da a fome como o fio da me a da no ema -
ra nha do que com põe o mo sa i co da po bre za, a in ser-
ção – e não o be ne fí cio as sis ten ci a lis ta – é to ma da
como a agu lha que vai cos tu rar uma nova tex tu ra so -
ci al.

Para se com pre en der como o Pro gra ma Fome
Zero pre ten de ala van car a in clu são so ci al, po de mos
to mar o se guin te exem plo: me ta de dos 10 mi lhões de
fa mí li as mi se rá ve is do País vive em pe que nas e mé di-
as lo ca li da des cuja eco no mia é ca rac te ri za da pela
fal ta de di na mis mo, por gran de es tag na ção.

Para que a roda do pro gres so pas se a gi rar nes -
sa par te do Bra sil, é in dis pen sá vel vin cu lar o be ne fí-
cio so ci al con ce di do às fa mí li as po bres à aqui si ção de 
um bem que pos sa ser pro du zi do lo cal men te, no
caso, a co mi da.

Essa é a ló gi ca do Fome Zero: as so ci ar a con -
quis ta da se gu ran ça ali men tar à ex pan são sus ten tá-
vel das di nâ mi cas lo ca is, com o foco na ge ra ção de
em pre go e ren da. Sua di re triz é in tro du zir, na ló gi ca
de re pro du ção da eco no mia, re cur sos e pa râ me tros
que per mi tam ao Bra sil cres cer com ba ten do a po bre-
za; não mais es pe rar que o cres ci men to eco nô mi co,
por si só, re du za a de si gual da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so, de 
fato, que o Pro gra ma Fome Zero é da ma i or im por tân-
cia, pelo ob je ti vo a que se pro põe, e en ten do ser cor -
re tís si ma sua con cep ção não-as sis ten ci a lis ta, vol ta-
da para a in clu são so ci al.

E é jus ta men te por en ten der a im por tân cia des -
se pro gra ma que de se jo apon tar al guns equí vo cos,
al guns tro pe ços, no iní cio de sua im ple men ta ção.

Em pri me i ro lu gar, é for ço so re co nhe cer que o
Go ver no se aço dou em dar mos tra de seu de sem pe-
nho na área so ci al, se pre o cu pou de ma si a da men te
com a di vul ga ção do lan ça men to do pro gra ma, abrin -

do es pa ço para a ocor rên cia de ma i o res di fi cul da des
e trans tor nos no seu en ca mi nha men to.

Um exem plo mu i to cla ro dis so, Srªs e Srs. Se na-
do res, é a de cla ra ção do Pre fe i to de Gu a ri bas, no Pi a-
uí, de que mu i tos po bres das ci da des vi zi nhas ru ma-
ram para lá des de que se di vul gou que Gu a ri bas se ria
o pri me i ro Mu ni cí pio be ne fi ci a do pelo Pro gra ma
Fome Zero, cri an do ma i o res di fi cul da des para a or ga-
ni za ção do ca das tro de fa min tos da que la lo ca li da de.

Esse fato de i xa cla ro que a op ção por usar uma
ini ci a ti va ain da em bri o ná ria para fins pu bli ci tá ri os tem 
um alto cus to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo. Isso sem con tar
que mar ca ram a ida do Pre si den te a Gu a ri bas, lo ca li-
da de que não ti nha con di ções de in fra-es tru tu ra para
re ce ber toda aque la co mi ti va.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Ney Su as su na, per mi te-me V. Exª um apar -
te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, com mu i ta sa tis fa ção, no bre Se na dor.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Estou
ou vin do com mu i ta aten ção as con si de ra ções que V.
Exª traz a esta Casa so bre um as sun to do ma i or re le-
vo, a fome no Bra sil, que é ob je to de um pro gra ma do
Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, o Pro gra ma Fome
Zero. Na tu ral men te, ele não co me ça da es ta ca zero,
por que já há pro gra mas nes se sen ti do tan to no pla no
na ci o nal como no go ver na men tal – e aí cito com des -
ta que um pro gra ma ex tra or di ná rio de sen vol vi do no
Esta do de To can tins, de no mi na do Pi o ne i ros Mi rins,
que con tri bui, de for ma efe ti va, para mi ti gar a fome do
povo bra si le i ro. Mas V. Exª sabe que o Pro gra ma
Fome Zero é mu i to am plo e pas sa pela bru tal ex pe-
riên cia da con cen tra ção de ren da que o País ex pe ri-
men ta há mu i tos anos, pela per ver sa de si gual da de
re gi o nal que vi ven ci a mos hoje e que V. Exª tão re cen-
te men te abor dou com mu i ta pro pri e da de. É um pro -
gra ma que en vol ve ações es tru tu ra is e emer gen ci a is,
por que não é pos sí vel que um País da im por tân cia do
Bra sil e com a ex tra or di ná ria con di ção de pro du zir ali -
men tos que o nos so tem veja ain da seus fi lhos pas -
san do fome. Cum pri men to V. Exª pela ilus tra da ob ser-
va ção do tema nes ta tar de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor pelo To can tins. Fico fe liz
com a co lo ca ção de V. Exª, que pas sa a fa zer par te do 
meu dis cur so, com mu i ta hon ra.

Um pro gra ma sé rio de com ba te à fome não
pode ser co lo ca do em fun ci o na men to de uma hora
para ou tra. É evi den te que ele pre ci sa de tem po para
le van ta men to de da dos e para a or ga ni za ção das en -
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ti da des en vol vi das, bem como para a de fi ni ção de cri -
té ri os e me tas.

Para ci tar um exem plo de pro gra ma con du zi do
por uma ad mi nis tra ção do pró prio Par ti do dos Tra ba-
lha do res, o pro gra ma de dis tri bu i ção de ren da da Pre -
fe i tu ra de São Pa u lo le vou seis me ses para ser im-
plan ta do. E, ain da as sim, ele foi sen do am pli a do aos
pou cos.

Tam bém no caso do Pro gra ma Fome Zero ado -
tou-se essa con cep ção de im plan ta ção gra du al, por
meio de pro gra mas-pi lo to. Foi exa ta men te para isso
que fo ram se le ci o na dos os Mu ni cí pi os de Gu a ri bas e
Aca uã, am bos no Esta do do Pi a uí: para ex pe ri men ta-
ção dos pa râ me tros de ope ra ci o na li da de do pro gra ma.

E, na me di da em que se tra ta de pro gra mas-pi-
lo to, foi evi den te men te equi vo ca do trans for mar seu
lan ça men to num gran de even to de mí dia. Se es ses
pro gra mas-pi lo to fos sem exe cu ta dos sem tan ta fan-
far ra, com ma i or dis cri ção, pro ble mas como aque le
apon ta do pelo Pre fe i to de Gu a ri bas não te ri am acon -
te ci do.

A pre o cu pa ção em ob ter efe i to pro mo ci o nal das
ini ci a ti vas de com ba te à fome pode aca bar pi o ran do a 
si tu a ção. Essa ati tu de por par te do Go ver no gera uma 
ex pec ta ti va de ma si a da men te gran de e co mi da de
me nos. É na tu ral que um pro gra ma em im plan ta ção
con te nha im per fe i ções, exi ja re ti fi ca ções de rumo. O
Go ver no tem todo o di re i to de er rar, mas é bem me -
lhor que o faça em si lên cio.

Essa é, na ver da de, a pró pria ra zão de ser dos
pro gra mas-pi lo to. Pro ble mas sur gi ram por que o Pa lá-
cio do Pla nal to pre o cu pou-se em apre sen tar, com ex -
ces si va pres sa, uma ini ci a ti va que ob ti ves se am pla
di vul ga ção nos me i os de co mu ni ca ção.

O ca mi nho per cor ri do de ve ria ter sido o opos to.
Vale, nes se par ti cu lar, lem brar a fra se do Pre si den te
nor te-ame ri ca no Frank lin Ro o se velt ci ta da por Bill
Clin ton em seu dis cur so de pos se no pri me i ro man da-
to. Ele pro me tia uma po lí ti ca “co ra jo sa e per sis ten te
de ex pe ri men ta ção”. Uma ini ci a ti va go ver na men tal
deve ser ex pe ri men ta da, tes ta da.

Caso de mons tre ser efi caz, per sis te-se na sua
am pli a ção e na sua apli ca ção. Caso con trá rio, bus-
ca-se uma al ter na ti va, que de ve rá ser ob je to de ex pe-
ri men ta ção. O que não tem ca bi men to é se bus car um 
efe i to pro mo ci o nal de um pro gra ma ain da em fase
me ra men te ex pe ri men tal. Isso só acar re ta pro ble-
mas.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se na dor
Ney Su as su na, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, eu e o gran de Lí der do nos so Par ti do, o
Se na dor Pe dro Si mon, es ta mos aten ta men te ou vin-
do, or gu lho sos com a sua in te li gên cia e co ra gem.
Ontem, o País foi brin da do com um dos gri tos de V.
Exª so bre a gran de in jus ti ça que são dois Bra sis, o
Bra sil rico e o Nor des te. Em res pe i to a Pe dro Si mon,
que sim bo li za a jus ti ça, “a jus ti ça é o pão de que mais
os bra si le i ros ne ces si tam” (Mon ta ig ne). E hoje V. Exª
en tra nes se tex to so bre a fome, que sim bo li za e es te-
re o ti pa o nos so Pre si den te, um ho mem sen sí vel e ge -
ne ro so. Sua Exce lên cia re vi ve a nos sa ne ces si da de
cris tã: “Dai de co mer a quem tem fome”. E po der re zar
toda no i te e no ama nhe cer o ma i or dis cur so da his tó-
ria da hu ma ni da de, que foi o Pai Nos so, de Cris to. São 
cin qüen ta e seis pa la vras que, bal bu ci a das, trans por-
tam-nos aos céus. Mas, per mi ta-me, nota 10 às in ten-
ções do Pre si den te da Re pú bli ca. Eu acre di to mu i to
em Deus, e a fome está no Pai Nos so, está na men sa-
gem de Deus, por tan to, tem que ser com ba ti da. Mas
tam bém no es tu do, por que tudo se es tu da. Até para
jo gar fu te bol se es tu da. O Go ver no foi es tu da do. E
exis te um es tu do mu i to re cen te des se po de ro so país
do mun do, do país dos nor te-ame ri ca nos. Bill Clin ton
man dou es tu dar como va mos go ver nar nos dias de
hoje. Ele con tra tou dois gran des téc ni cos, Ted Ga e-
bler e Da vid Osbor ne, que es cre ve ram o li vro Re in-
ven tan do o Go ver no, que, em sín te se, diz: “O Go -
ver no não pode ser gran de, imen so, um tran sa tlân ti co
que não anda, en ca lha e fica igual ao Ti ta nic, que era
o ma i or do mun do. Ele deve ser pe que no, ágil e rá pi do
como um le ar jet”. Acre di to que esse Go ver no, que
tem as me lho res in ten ções, que re ce beu o nos so
apo io, o nos so voto e o nos so cré di to, deve re pen sar.
O Go ver no está in chan do. O Lula, com a sua ge ne ro-
si da de, está per mi tin do que o Go ver no fi que gran de.
Esses pro gra mas da rão cer to quan do apro ve i ta rem
os ins tru men tos que já exis tem ao lon go de 502 anos
de Bra sil. Essa é a nos sa con tri bu i ção a seu sá bio
pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Mão San ta. É ver da de, to-
dos nós lou va mos o pro gra ma e es ta mos aqui exa ta-
men te para fa zer al gu mas crí ti cas cons tru ti vas para
que o acer to seja ain da ma i or. Esse é um pro gra ma
em que to dos os bra si le i ros têm que es tar en ga ja dos.

É pre ci so va lo ri zar os ca mi nhos aber tos pe los
pro gra mas so ci a is – V. Exª aca bou de di zer isso – que
co me ça ram a ser im plan ta dos nos úl ti mos anos,
como o Bol sa-Esco la, o Pro gra ma de Erra di ca ção do
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Tra ba lho Infan til (Peti), o Bol sa-Ali men ta ção – que, no
meu Esta do, por exem plo, aten dia a 90 Mu ni cí pi os; e,
ago ra, com o Fome Zero, fo ram se le ci o na dos 15 – e o
be ne fí cio para ido sos e pes so as por ta do ras de ne-
ces si da des es pe ci a is.

Um gran de pas so para o su ces so do Fome Zero
se ria ava li ar es sas ex pe riên ci as, re co nhe cer seus
mé ri tos e suas fa lhas e, a par tir dis so, aper fe i çoá-las
e am pliá-las. O Pro gra ma Bol sa-Ali men ta ção, por
exem plo, dis tri bui cer ca de 1,9 mi lhão de che ques
para fa mí li as em toda a re gião do semi-ári do, dis tri bui
re cur sos por meio de car tões mag né ti cos e já ca das-
trou mi lha res de fa mí li as. Tra ta-se de uma sen da já
aber ta, que não pode ser des pre za da.

Além dis so, o Bol sa-Ali men ta ção faz com que o
di nhe i ro che gue às mãos das mães, que são mu i to
mais eco nô mi cas e não vão to mar cer ve ji nha nos ba -
res, o que re for ça o pa pel da mu lher na ges tão dos re -
cur sos, re co nhe cen do sua ca pa ci da de de uti li zá-los
de for ma ade qua da para a me lho ria dos cu i da dos
com as cri an ças, das con di ções de ali men ta ção e de
vida da fa mí lia.

Os di ver sos pro gra mas so ci a is que co me ça ram
a ser im plan ta dos no Go ver no Fer nan do Hen ri que
têm um sal do de ex pe riên cia acu mu la da que não se
pode des pre zar. Mas há tam bém vá ri os ou tros exem -
plos de ini ci a ti vas que po de ri am ser apro ve i ta das.

Em  2001, o Ser vi ço de Apo io às Mi cro e Pe que-
nas Empre sas – Se brae – iden ti fi cou ex pe riên ci as
mu i to po si ti vas, como um pro gra ma de em pre en de-
do ris mo de sen vol vi do em Gu a ra pu a va, no Pa ra ná,
que, em me nos de dois anos, ge rou dois mil pos tos de 
tra ba lho di re tos a um cus to ba i xís si mo. Ampli a da,
essa ini ci a ti va po de ria, em pou co tem po, ge rar de
qua tro mi lhões a cin co mi lhões de em pre gos.

Qu an do par ti ci pa mos do Mi nis tro da Inte gra ção
Re gi o nal, en con tra mos as me sor re giões, bol sões de
po bre za no Vale do Ri be i ra, no Vale do Je qui ti nho-
nha, na re gião do Cris ta li no e na re gião ama zô ni ca.
Pro cu ra mos, por meio do Pro gra ma Ren da nas Mãos
e do ar te sa na to, me lho rar a ca pa ci da de des sas co-
mu ni da des.

Esse pro je to pa ra na en se guar da ín ti ma re la ção
com o Pro gra ma Fome Zero, pois va lo ri za o pro ta go-
nis mo do ci da dão e pro mo ve o de sen vol vi men to co -
mu ni tá rio in te gra do e sus ten tá vel.

Não po de ría mos tam pou co de i xar de ter como
re fe rên cia o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma,
pi o ne i ra men te de fen di do pelo emi nen te Se na dor
Edu ar do Su plicy, que apre sen tou a idéia nes ta tri bu na
no dia 17 de abril de 1991. A idéia do Se na dor Edu ar-

do Su plicy fru ti fi cou e teve di ver sos des do bra men tos,
prin ci pal men te na for ma do pro gra ma Bol sa-Esco la,
que vin cu la a ga ran tia de ren da mí ni ma à ma nu ten-
ção de cri an ças na es co la.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ney Su as su na?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te a V. Exª. Mas pe di-
ria que fos se bre ve, por que a Srª Pre si den te é mu i to
rí gi da e está cor tan do o tem po de quem não con clui o
seu pro nun ci a men to no pra zo.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Cre io
que S. Exª terá pa ciên cia su fi ci en te para um bre ve
apar te. Se na dor Ney Su as su na, V. Exª está abor dan do
um as sun to da ma i or im por tân cia. O Go ver no lan çou
um pro gra ma para re sol ver um pro ble ma que, efe ti va-
men te, pre o cu pa to dos nós. Mas o im por tan te é fa zer-
mos a aná li se de que, há dez anos, en chía mos o pe i to
ao di zer que o Bra sil era a oi ta va eco no mia do mun do
em de sen vol vi men to. Pas sa dos es ses dez anos, pas -
sa mos para o 15º lu gar. O nos so PIB, que che gou a be -
i rar US$1 tri lhão, hoje pas sa pou co além de US$300
bi lhões. É pre ci so ha ver cres ci men to eco nô mi co. Em
re la ção ao pro gra ma Fome Zero, uma das ma i o res
me di das foi ado ta da on tem pelo Go ver no Lula, que li -
be rou cer ca de R$5 bi lhões para a cons tru ção ci vil.
Isso im pul si o na rá a ati vi da de eco nô mi ca e ge ra rá em -
pre gos. Sa be mos que 50% dos pro ble mas re la ci o na-
dos à fome es tão na pe ri fe ria das ci da des. No in te ri or,
há po bre za e, às ve zes, mi sé ria, mas nem sem pre
exis te fome. Exis tem po bre za e mi sé ria. Mas, nas ci da-
des, os ha bi tan tes não têm para onde ape lar. Eles e
suas fa mí li as vão para os li xões para se ali men tar.
Esse pro gra ma é me ri tó rio e de via ter sido ini ci a do
mes mo. Os co re a nos cos tu mam di zer algo mu i to in te-
res san te: que são mais in te li gen tes do que os ja po ne-
ses, por que os ja po ne ses, para to mar uma de ci são, re -
ú nem-se para dis cu tir até que to dos es te jam de acor -
do, en quan to eles to mam a de ci são, co me çam a agir e, 
en tão, vão aper fe i ço an do ao lon go do ca mi nho. Cre io
que este Go ver no está fa zen do o que de ve ria. Assim,
pa ra béns por tra zer esse tema a de ba te, e es pe ro ter
sido aten to ao ho rá rio, agra de cen do à Pre si dên cia por
ter per mi ti do a con ces são des te apar te. Obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor, pelo apar te. Como sem pre,
V. Exª faz des fe chos in te li gen tes. Fa la mos tan to e V.
Exª, numa sín te se, con se gue di zer em pou cas pa la-
vras tudo que es tá va mos pen san do. Não é à toa que
V. Exª é o nos so mes tre, o nos so Mes tri nho.

Tive mu i ta hon ra de par ti ci par tam bém com uma 
das ver ten tes do Pro gra ma Ren da Mí ni ma, do Se na-
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dor Edu ar do Su plicy, quan do apre sen tei o Bol-
sa-Esco la, em 13 de maio de 1993. E vi, com mu i ta
ale gria, o pro gra ma ser en cam pa do e dis tri bu í do. A
idéia fru ti fi cou em todo o Bra sil.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sar ren ko) –
Com sua li cen ça, Sr. Se na dor Ney Su as su na, pror ro-
go a Hora do Expe di en te por sete mi nu tos, para que V.
Exª con clua seu pro nun ci a men to em dois mi nu tos e
para que a Se na do ra Fá ti ma Cle i de pos sa fa zer uma
co mu ni ca ção ina diá vel tam bém em dois mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Srª Pre si den te. Gas ta rei me nos que dois
mi nu tos para ter mi nar.

Men ci o nan do es tu do do Dr. José Már cio Ca mar-
go, ar ro lei al gu mas das prin ci pa is van ta gens da cri a-
ção da ren da mí ni ma na Edu ca ção. Lem brei que ela
per mi te mi no rar o pro ble ma da po bre za no pre sen te,
ao mes mo tem po em que in ves te no fu tu ro, me di an te
o en ga ja men to real das cri an ças e ado les cen tes no
pro ces so edu ca ci o nal, de modo a er ra di car o anal fa-
be tis mo e ca pa ci tar mão-de-obra fu tu ra.

Sou, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um
en tu si as ta do Pro gra ma Ren da Mí ni ma, do Se na dor
Edu ar do Su plicy, e sei que S. Exª tem sido per se ve-
ran te, como no adá gio: “Água mole em pe dra dura
tan to bate até que fura”. Já con se gui mos al gu mas vi -
tó ri as, mas que ría mos a ge ne ra li za ção da ren da mí ni-
ma, que, com cer te za, fará a cir cu la ção da ri que za.

Sem mais ex tra po lar no tem po, que V. Exª tão
du ra men te está con tro lan do, e com ra zão...

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Srª
Pre si den te, per doe-me, mas não pos so de de i xar de
con ce der um 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 Ney Su as su na, V. Exª es ta be le ceu um diá lo go
mu i to in te res san te com o Se na dor Gil ber to Mes tri-
nho, as si na lan do a im por tân cia de pro je tos como os
re fe ren tes à ha bi ta ção, que ge ra rão em pre go e mu i ta
ati vi da de eco nô mi ca, para uma fi na li da de tão sig ni fi-
ca ti va quan to à de ga ran tir ha bi ta ção às pes so as. Isso 
é fun da men tal. Mas as si na lo que to dos os es tu di o sos
dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da mos tram
que eles, se bem de se nha dos, po dem con tri bu ir sig ni-
fi ca ti va men te para que uma eco no mia seja mais com -
pe ti ti va e mais sa u dá vel, com a dis tri bu i ção de ren da
ade qua da. To dos que se de bru ça ram so bre esse as -
sun to, como Phi lip pe Van Pa rijs, Guy Stan ding, Cla us
Offe, Ja mes To bin e mu i tos ou tros, che ga ram à con -
clu são de que a me lhor op ção será a ga ran tia de uma
ren da in con di ci o nal a to dos os ci da dãos. Va mos ter
mais opor tu ni da des de co lo car esse pon to, mas res -
sal to que a ga ran tia de uma ren da as so ci a da à edu -
ca ção cons ti tui um pas so na di re ção cor re ta e, por

isso, me re ce ser apri mo ra do o de se nho dos pro gra-
mas. Mu i to obri ga do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na dor, para mim foi uma hon ra re la tar, al gu mas ve -
zes, pro je tos de V. Exª nes se sen ti do e, ma i or hon ra,
ain da, ter par ti ci pa do, tam bém com V. Exª, na con se-
cu ção des sas suas vi tó ri as.

Srª Pre si den te, o Se na do da Re pú bli ca cri ou
uma Sub co mis são para acom pa nhar o Pro gra ma
Fome Zero e nós não es ta mos lá para cri ti car, por que
é lou vá vel a idéia do Pre si den te Lula. Qu e re mos apo i-
ar, mas não po de mos ser, pura e sim ples men te, ma -
ria-vai-com-as-ou tras, ba lan çan do a ca be ça. Qu e re-
mos apon tar as fa lhas para, exa ta e mais ra pi da men-
te, atin gir mos o ob je ti vo.

Que Deus nos guar de a to dos e que tam bém
nos con ce da um su ces so es plen do ro so no Fome
Zero, por que pre ci sa mos.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Gos ta ría mos de, mais uma vez, fa zer um ape lo às
Srªs e aos Srs. Se na do res quan to ao tem po. Não se
tra ta de uma exi gên cia da Pre si den te, mas do Re gi-
men to, Srªs e Srs. Se na do res. A lis ta de ins cri ção é
bas tan te ex ten sa.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Srª
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra
à Se na do ra Fá ti ma Cle i de, por cin co mi nu tos.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men to
in for mar-lhes que as for tes chu vas que caem há três
dias so bre Ron dô nia, em par ti cu lar so bre o Mu ni cí pio
de Ji-Pa ra ná, a se gun da ma i or ci da de do meu Esta -
do, de i xa ram di ver sas pes so as e fa mí li as de sa bri ga-
das, ca u san do, nes ta ma dru ga da, o rom pi men to da
ca be ce i ra da pon te so bre o rio Ma cha do, vi tal para o
trân si to da BR-364, a prin ci pal ro do via do Esta do.
Isso de i xou in co mu ni cá ve is, além do Esta do de Ron -
dô nia, os Esta dos do Ama zo nas e do Acre. 

Qu e ro me so li da ri zar com as fa mí li as de sa bri ga-
das e com o Pre fe i to da ci da de, Dr. Nico, que tem fe i to
to dos os es for ços para so lu ci o nar os pro ble mas da
me lhor ma ne i ra pos sí vel, mi ni mi zan do o so fri men to
da que les que ti ve ram suas ca sas le va das pela água.

Há pou co, eu sou be que o De par ta men to Na ci o-
nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes (DNIT), vin cu la-
do ao Mi nis té rio dos Trans por tes, irá li be rar re cur sos
emer gen ci a is para re cu pe rar a ca be ce i ra da pon te.

Tam bém re gis tro a imen sa so li da ri e da de de em -
pre sá ri os e da po pu la ção do Esta do, em es pe ci al do
Mu ni cí pio de Ji-Pa ra ná, que car re gam pe dras e car ri-
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nhos de ter ra para so lu ci o nar o pro ble ma com a ma i or
ra pi dez pos sí vel.

Agra de ço o em pe nho do Mi nis tro Ada u to e do
che fe do DNIT, Enge nhe i ro José Hum ber to, e es pe ro
que as ava ri as da pon te se jam logo re pa ra das por
quem de di re i to, pois essa obra é o elo que per mi te o
trans por te de mer ca do ri as, pes so as e pro du tos agrí -
co las para a Ca pi tal do Esta do, Por to Ve lho, para a
Ca pi tal do Esta do do Acre, Rio Bran co, e para as ci da-
des do Esta do do Ama zo nas.

No dia de hoje, 10 de abril, pa ra be ni zo os mu ní-
ci pes e o Pre fe i to da ci da de de Gu a ja rá-Mi rim, lo ca li-
za da na fron te i ra do Esta do de Ron dô nia com a Bo lí-
via, que co me mo ra 74 anos. Essa ci da de, para nós,
ron do ni en ses, é a pé ro la do Ma mo ré.

Mu i to obri ga da.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

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 ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela 
Li de ran ça do PMDB, por cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, como Lí der do PMDB, as su mo a tri bu-
na des ta Casa para vol tar a de ba ter os Pla nos de Sa ú-
de, seus des vi os, abu sos e de fi ciên ci as, que atin gem
mais de 41 mi lhões de pes so as no Bra sil.

Pou cos tal vez sa bem, mas o mer ca do dos Pla -
nos de Sa ú de tem sido um dos ne gó ci os mais ren tá-
ve is des te País. O se tor mo vi men ta cer ca de R$23 bi -
lhões por ano, com fa tu ra men to anu al de mais de
R$5,5 bi lhões. Mas, nem por isso, os pla nos têm ofe -
re ci do um ser vi ço dig no à po pu la ção, com pre ços ge -
ral men te fora da re a li da de bra si le i ra. Ago ra mes mo,
dis cu te-se, den tro e fora do Go ver no, o ín di ce de re a-
jus te dos con tra tos, que deve vi go rar a par tir de maio.

Com a in fla ção acu mu lan do per cen tu a is em tor -
no de 16% até aqui, se for con ce di do ín di ce se me-
lhan te de re a jus te, isso re pre sen ta rá um im pac to de
0,18 pon to per cen tu al no IPCA. No ano pas sa do, com
uma re a li da de eco nô mi ca di fe ren te da atu al, o au-
men to au to ri za do foi de 7,69%.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se
for man ti da a me to do lo gia dos úl ti mos anos, o re a jus-
te cor re o ris co de fi car aci ma dos 7%. O Go ver no não
pode per mi tir tal au men to. Deve mos trar pul so fir me e
im pe dir que se re pi tam abu sos como os que têm sido
re gis tra dos.

De acor do com um le van ta men to com cer ca de
vin te em pre sas de pla nos de sa ú de co le ti vos, a ma i o-
ria dos re a jus tes que já es tão sen do pra ti ca dos fi cou
aci ma da in fla ção. O me nor foi de 10%, e o ma i or, de
30%. Se esse for o au men to au to ri za do, como de se-
jam as em pre sas de me di ci na pri va da, o im pac to na
in fla ção será tre men do: 0,36 pon to per cen tu al!

É pre ci so re ver a po lí ti ca de re a jus tes das men sa-
li da des. Mu i tas têm pas sa do de R$ 1mil por mês. Algu -
mas pes so as ain da têm de en fren tar au men tos pe sa-
dos por ca u sa de mu dan ças na fa i xa etá ria – em al guns
ca sos, de mais de 200%! São ca sos e mais ca sos de
abu sos e des vi os, re la ta dos di a ri a men te pela im pren sa,
que têm, sem dú vi da ne nhu ma, de ser con ti dos.

Cla ro que um dos pri me i ros ob je ti vos de uma
nova po lí ti ca de pre ços deve ser o de le var em con ta o
im pac to do re a jus te no sis te ma de me tas de in fla ção.
No en tan to, an tes dis so, é pre ci so pen sar numa fór mu-
la que har mo ni ze a ca pa ci da de do con su mi dor de pa -
gar as men sa li da des, a fi xa ção de um piso mais dig no
aos ho no rá ri os dos pro fis si o na is de sa ú de e a ques tão
dos cus tos das em pre sas de me di ci na pri va da.

Essa área de enor me re le vân cia so ci al me re ce,
mes mo, uma po lí ti ca di fe ren ci a da de acom pa nha-
men to. Não é à toa que, ao con trá rio das agên ci as
que re gu lam ta ri fas pú bli cas, a Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de Su ple men tar não tem au to no mia para fi xar o
re a jus te. O ín di ce tem de pas sar, an tes, pe los Mi nis té-
ri os da Sa ú de e da Fa zen da.

Num mo men to em que o Go ver no es tu da como li -
mi tar a au to no mia das agên ci as re gu la do ras na fi xa ção
dos re a jus tes em te le fo nia e ener gia elé tri ca, por exem -
plo, é in di ca do tam bém ajus tar o pa pel da ANS para dar
pri o ri da de à de fe sa dos di re i tos do con su mi dor.

Essa “mer can ti li za ção” da sa ú de está acon te-
cen do por que não há uma po lí ti ca mais se ve ra de re -
gu la ção eco nô mi ca do se tor – en vol ven do, in clu si ve,
a li mi ta ção da mar gem de lu cro –, sem fa lar que a re -
gu la men ta ção des sa ati vi da de pri va da é con fu sa.

Em 1999, quan do ocu pa va o Mi nis té rio da Jus ti-
ça, ne go ci ei a in clu são, no Con se lho de Sa ú de Su ple-
men tar, de um re pre sen tan te da área de de fe sa do
con su mi dor, o en tão Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co,
Dr. Ruy Cou ti nho. Mas, in fe liz men te, a si tu a ção pa re ce
não ter mu da do mu i to de lá para cá. De nún ci as – como 
au men tos in de vi dos, des cre den ci a men to uni la te ral
dos mé di cos, res tri ção de exa mes, pro ce di men tos te -
ra pêu ti cos li mi ta dos e fi xa ção de pra zos mí ni mos en tre
con sul tas mé di cas – são re cor ren tes. Os ór gãos de de -
fe sa do con su mi dor con ti nu am re gis tran do re cor des
de de nún ci as de re a jus tes abu si vos.

Vale lem brar que nin guém pode “cor tar” uma
des pe sa que sig ni fi ca a di fe ren ça en tre a vida e a
mor te. Se gun do da dos da Orga ni za ção Mun di al de
Sa ú de, as fa mí li as bra si le i ras des ti nam, em mé dia,
45,5% do seu or ça men to ao tra ta men to de do en ças –
um dos mais al tos por cen tu a is do mun do!

O sis te ma atu al dos Pla nos de Sa ú de está cus -
tan do caro ao Bra sil. E já se sabe quem está pa gan do
a con ta: a po pu la ção.
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Espe ro, sin ce ra men te, que o re a jus te au to ri za-
do pelo Go ver no fi que, na prá ti ca, bem aba i xo da in -
fla ção e não one re ain da mais o bol so do con su mi dor!

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca-
lhe i ros, 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) – So bre a
mesa, men sa gem que será lida pela Srª 1ª Se cre tá-
ria em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

É lida a se guin te

MENSAGEM Nº 78, DE 2003
(Nº 132/03, na ori gem)

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a V. Exas., em con for mi da de com a ex -

po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do do Tra -
ba lho e Empre go, a re ti ra da do Pro je to de Lei nº 134,
de 2001 (nº 5.483/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho – CLT”, en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos
com a Men sa gem nº 1.061, de 2001.

Bra sí lia, 9 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM nº 24 /MTE

Bra sí lia, 3 de abril de 2003.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

pro pos ta de re ti ra da, do Con gres so Na ci o nal, do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 134, de 2001, ora em tra mi-
ta ção no Se na do Fe de ral (Pro je to de Lei nº 5.483, de
2001, na Casa de ori gem), de au to ria do Po der Exe -
cu ti vo, que “al te ra o art. 618 da Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho – CLT”.

2. A pro po si ção ora em co men to, apre sen ta da à
de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal em 3 de ou tu bro
de 2001 por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº
1.061, de 2001, teve como ob je ti vo de cla ra do a mo -
der ni za ção das re la ções tra ba lhis tas, pri vi le gi an do a
via ne go ci al. Se gun do ela, o re sul ta do das ne go ci a-
ções co le ti vas pre va le ce ria so bre a ma té ria le gis la da,
sal vo nas ex ce ções que elen ca va. Foi, cabe re cor dar,
apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos em um con tex to
de res tri tas dis cus sões que, em face da ur gên cia
cons ti tu ci o nal en tão con fe ri da ao pro je to e de vi do à
di fi cul da de de apro fun da men to da ar gu men ta ção que 
dava su por te, mos tra ram-se frá ge is fren te à di men-

são e es pe ci al men te ao sen ti do im pres so à al te ra ção
que pro mo via.

3. Sem em bar go dos ar gu men tos em prol da
mo der ni za ção la bo ral e da fle xi bi li za ção le gis la ti va
em um mun do em cons tan te câm bio pela glo ba li za-
ção, ao se bus car iden ti fi car o con jun to de efe i tos sub -
ja cen tes a uma al te ra ção as sim le va da a cabo, en-
con tra-se a obs cu ra e te mi da pre ca ri za ção dos di re i-
tos tra ba lhis tas. Na re a li da de con cre ta, o ob je to da
ne go ci a ção pode vir a ser o que a lei as se gu ra como
mí ni mo: os pró pri os di re i tos dos tra ba lha do res.

4. Ou tra or dem de ques tões res sur ge, nes ta opor -
tu ni da de, com vi gor su fi ci en te para su ge rir a mu dan ça
de ru mos no de ba te que en vol ve a cha ma da Re for ma
Tra ba lhis ta. Tra ta-se da que le con jun to de me di das vol -
ta das à su pe ra ção da atu al es tru tu ra sin di cal, mar ca da-
men te cor po ra ti vis ta, tu te lar e pou co afe ta ao con tro le
so ci al, onde, ao lado de hon ro sas e com ba ti va agre mi a-
ções, cada vez mais pro li fe ram sin di ca tos ca ren tes de
le gi ti mi da de ou re pre sen ta ti vi da de.

5. Estan do a di nâ mi ca so ci al a exi gir mu dan ças
es tru tu ra is no cam po das re la ções de tra ba lho, não
se ad mi te uma pro pos ta que al te re tão a fun do as
pers pec ti vas ma te ri a is d ne go ci a ção, vale di zer, do
con te ú do mes mo das con ven ções e acor dos co le ti-
vos sem que, con co mi tan te men te, se jam fe i tas al te ra-
ções de vul to tam bém no ar ca bou ço le gal do sin di ca-
lis mo, em tor no de prin cí pi os es sen ci al men te de mo-
crá ti cos. Sob esse as pec to, urge que se pro ce da tem -
pes ti va men te à dis cus são dos as pec tos pro pri a men-
te sin di ca is, aque les li ga dos à li ber da de sin di cal fren -
te ao mo no pó lio de re pre sen ta ção, à for ma de cus te io
do sis te ma e re gras que ve nham a ba li zar um pe río do
de tran si ção para o novo mo de lo a ser im plan ta do.

6. Com o ad ven to do novo Go ver no, a tra du zir em
ações, por man da to de mo crá ti co, uma or dem de pri o ri-
da des di fe ren te da que la que an te ri or men te pa u ta va as 
ações do Exe cu ti vo, tra ta-se de bus car a cons tru ção
de no vos pa ra dig mas de re la ções do tra ba lho em nos -
so País. Para que se jam al can ça dos em sua ple ni tu de,
tais pa ra dig mas de man dam ma i or ama du re ci men to e
re fle xão an tes de se rem co lo ca dos de for ma aço da da
à de li be ra ção do Po der Le gis la ti vo.

7. Vi san do pre ser var o Par la men to como ins tân-
cia de ci só ria má xi ma do re gi me de mo crá ti co re pre-
sen ta ti vo, ca be ria por tan to sub me ter ma té ria de ta-
ma nha com ple xi da de ao Fó rum Na ci o nal do Tra ba-
lho, que mu i to em bre ve será pos to a fun ci o nar, sob a
co or de na ção des ta Pas ta. Assim, es ta ria as se gu ra do
um pro ces so de dis cus são pré via, de ca rá ter tri par ti-
te, a co brir o mais am pla men te o es pec tro de for ças
so ci a is, e cu jos re sul ta dos, de na tu re za con sul ti va,
po de rão pas sar ao lar go das ten sões ine ren tes ao ca -
rá ter de li be ra ti vo da ati vi da de par la men tar, para ver -
da de i ra men te sub si diá-la.
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8. São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia para pro -
por a re ti ra da, do Con gres so Na ci o nal, do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 134, de 2001, ora em tra mi ta ção no
Se na do Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Ja ques Wag ner, Mi nis tro
de Esta do do Tra ba lho e Empre go.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A men-
sa gem lida será jun ta da ao pro ces sa do do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 134, de 2001.

A ma té ria será in clu í da na Ordem do Dia opor tu-
na men te.

So bre a mesa, pro pos tas de emen das 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 16, DE 2003

Adi ci o na pa rá gra fo úni co ao art. 133 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, obri gan do o ad-
vo ga do, quan do in ti ma do, a com pro var a
ori gem lí ci ta dos re cur sos que re ce be a
tí tu lo de ho no rá ri os ad vo ca tí ci 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:

Arti go úni co. Ao art. 133 da Cons ti tu i ção Fe de ral
adi ci o na-se o se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 133. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O ad vo ga do po de rá

ser in ti ma do a com pro var a ori gem lí ci ta dos 
re cur sos re ce bi dos a tí tu lo de ho no rá ri os
ad vo ca tí ci os, sem a qual res ta rá im pe di do
de de fen der seu cli en te (NR).”

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, ori gi-
ná ria de su ges tão do De le ga do da Po lí cia Fe de ral
Antô nio Ra yol, é uma arma de com ba te ao cri me, pois 
re ti ra po der dos cri mi no sos. A pro pos ta di fi cul ta rá que 
eles ob te nham pres ta ção de ser vi ços ad vo ca tí ci os
por meio de re cur sos de ori gem ilí ci ta. Des se modo, li-
mi ta-se a ex pan são da em pre sa do cri me e da es pe ci-
a li za ção de es cri tó ri os ad vo ca tí ci os na de fe sa de cri -
mi no sos, fato que tem con tri bu í do di re ta men te para o
fo men to da vi o lên cia no seio da so ci e da de. Além dis -
so, pre vi ne-se que os pró pri os ad vo ga dos in gres sem
no mun do do cri me e res trin ge-se a cir cu la ção de di -
nhe i ro sujo na eco no mia do País.

A pre sen te pro pos ta re for ça a base éti ca em que 
deve atu ar o ad vo ga do, pro fis si o nal in dis pen sá vel
para a ad mi nis tra ção da jus ti ça e es sen ci al, por tan to,
para a so li di fi ca ção do Esta do de Di re i to.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Se na-
dor Ger son Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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....................................................................................

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 133. O ad vo ga do é in dis pen sá vel à ad mi-
nis tra ção da jus ti ça, sen do in vi o lá vel por seus atos e
ma ni fes ta ções no exer cí cio da pro fis são, nos li mi tes
da lei.

Art. 134. A De fen so ria Pú bli ca é ins ti tu i ção
es sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Esta do, in cum-
bin do-lhe a ori en ta ção ju rí di ca e a de fe sa, em to -
dos os gra us, dos ne ces si ta dos, na for ma do art.
5º, LXXIV.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar or ga ni za rá
a De fen so ria Pú bli ca da União e do Dis tri to Fe de ral
e dos Ter ri tó ri os e pres cre ve rá nor mas ge ra is para
sua or ga ni za ção nos Esta dos, em car gos de car re i-
ra, pro vi dos, na clas se ini ci al, me di an te con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los, as se gu ra da a seus in te-
gran tes a ga ran tia da ina mo vi bi li da de e ve da do o
exer cí cio da ad vo ca cia fora das atri bu i ções ins ti tu-
ci o na is.

(*) Art. 135. Os ser vi do res in te gran tes das car -
re i ras dis ci pli na das nas Se ções II e III des te Ca pí tu lo
se rão re mu ne ra dos na for ma do art. 39, § 4º.”

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2003

Inclui, no sis te ma tri bu tá rio na ci o-
nal, im pos to fe de ral pro gres si vo so bre
su ces sões e do a ções e su pri me o im pos-
to es ta du al so bre trans mis sões “mor tis
ca u sa”.

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. 153 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a in clu ir in ci so VIII e pa rá gra fo 60, nos se guin tes ter -
mos:

Art. 153..................................................
..............................................................
VIII – su ces sões e do a ções

§ 6º O im pos to pre vis to no in ci so VIII
será pro gres si vo, e po de rá ser li qui da do,
par ci al ou in te gral men te, na for ma da lei,
me di an te do a ção a fun da ções de fi na li da-
de cul tu ral, edu ca ci o nal, ci en tí fi ca ou eco -
ló gi ca.

Art. 2º Fi cam re vo ga dos o in ci so I e o pa rá gra-
fo 1º do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Uma das la cu nas mais no tá ve is do sis te ma tri -
bu tá rio bra si le i ro, com pa ra do aos pa drões mé di os in -
ter na ci o na is, é o des pre zo pela base tri bu tá vel do pa -
tri mô nio. O Bra sil é um dos pa í ses do mun do que tri -
bu ta mais su a ve men te a pro pri e da de. Se gun do o cri -
té rio da tri bu ta ção pa tri mo ni al, o Bra sil pode con si de-
rar-se um pa ra í so fis cal.

A le niên cia bra si le i ra para com os mu i to ri cos,
cuja ca pa ci da de con tri bu ti va se re fu gia no pa tri mô-
nio, é um dos prin ci pa is fa to res res pon sá ve is pela
ex tre ma con cen tra ção de ren da e da ri que za no
País e acar re ta, em con tra par ti da, uma so bre car ga
fis cal para as clas ses mé di as e os me nos fa vo re ci-
dos.

Nos sa tri bu ta ção pa tri mo ni al está ar re ca dan do
me nos de três por cen to da car ga fis cal bru ta, me nos
de um por cen to do PIB, con tras tan do vi va men te com
pa í ses de car ga fis cal mo de ra da, equi va len te à nos -
sa, como os Esta dos Uni dos e o Ja pão, onde a tri bu-
ta ção pa tri mo ni al ar re ca da dez a doze por cen to das
re ce i tas fis ca is to ta is.

Três fun da men tos bá si cos de vem ser res sal-
ta dos para a tri bu ta ção do pa tri mô nio. Pri me i ro, a
dou tri na ju rí di ca mo der na não ad mi te mais que o
di re i to dos pro pri e tá ri os seja ab so lu to e in con tras-
tá vel, pre do mi nan do hoje a te o ria da fun ção so ci al
da pro pri e da de, abra ça da por nos so tex to cons ti tu-
ci o nal. “So bre cada pro pri e da de pesa uma hi po te-
ca so ci al”, diz o Papa. Essa é a dou tri na so ci al da
Igre ja. Quem de tém pa tri mô nio toma para si algo
va li o so da co le ti vi da de e deve pres tar uma con tri-
bu i ção em con tra par ti da. Todo o apa ra to es ta tal
que pro te ge e va lo ri za o pa tri mô nio, e que as se gu-
ra seu des fru te em con di ções sa tis fa tó ri as, tem um 
cus to que im pli ca um de ver de con tri bu i ção. Não é
jus to des car re gar esse cus to so bre a mas sa dos
con su mi do res que não têm aces so à acu mu la ção
pa tri mo ni al.
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Se gun do, a es te ri li za ção da ri que za, ca u sa da
pela per mis si vi da de em re la ção à acu mu la ção des -
re gra da de pa tri mô nio, cons pi ra con tra o de sen vol-
vi men to das for ças pro du ti vas, ini be a di nâ mi ca ca -
pi ta lis ta. Na Eu ro pa, ad mi te-se, pra ti ca men te sem
con tes ta ção, que o es ta be le ci men to de gra va mes
so bre o pa tri mô nio é ne ces sá rio para fo men tar a
mo bi li za ção e a ren ta bi li za ção dos ati vos e, com
isto, ati var a di nâ mi ca eco nô mi ca. Estu dos efe tu a-
dos na Ingla ter ra de mons tra ram a in fluên cia dos
sis te mas al ta men te pro gres si vos de tri bu ta ção das
su ces sões e do a ções, im plan ta dos nos pa í ses eu -
ro pe us a par tir do iní cio do sé cu lo XIX, na ex pan são
e mo der ni za ção do ca pi ta lis mo, na Eu ro pa, im pe-
din do a es te ri li za ção de ri que zas em mãos de her -
de i ros des mo ti va dos, fa vo re cen do a aber tu ra do ca -
pi tal das em pre sas, a subs ti tu i ção da ges tão fa mi li-
ar pela ad mi nis tra ção pro fis si o nal mais efi ci en te, o
en ga ja men to dos ati vos no sis te ma pro du ti vo ca pi-
ta lis ta.

Ter ce i ro, con se qüên cia dos dois an te ri o res, a 
tri bu ta ção for te men te pro gres si va das su ces sões
e do a ções tem im por tan te efe i to re dis tri bu ti vo, ini -
bin do a su per con cen tra ção pa tri mo ni al que é
anti-so ci al e an ti e co nô mi ca. É um im pos to ao mes -
mo tem po ca pi ta lis ta, so ci al e ci vi li za tó rio, fa vo re-
cen do a di nâ mi ca eco nô mi ca, a co e são so ci al e a
con vi vên cia hu ma na se gun do pa drões al ta men te
ci vi li za dos.

To dos os pa í ses mais ci vi li za dos do mun do, os
pa í ses mem bros da OCDE, apli cam sis te mas for te-
men te pro gres si vos na tri bu ta ção da mas sa su ces só-
ria, com alí quo tas que va ri am de 28% até 75% em al -
guns ca sos. É pos sí vel que re for mas ocor ri das nos
anos re cen tes te nham tra zi do uma ou ou tra re du ção
de alí quo tas má xi mas, mas na ma i o ria dos pa í ses o
sis te ma con ti nua o mes mo.

É evi den te que essa sis te má ti ca, ado ta da pe los
pa í ses al ta men te ci vi li za dos, fa vo re ce o es pí ri to pro -
du ti vis ta, o es for ço, a cri a ção de va lor. Ao con trá rio,
pa í ses como o Bra sil, onde pre va le ce a per mis si vi da-
de em re la ção às he ran ças e à acu mu la ção pa tri mo-
ni al, cul ti va-se o ócio anti-so ci al, o pa ra si tis mo, o ren -
tis mo, o de sa pre ço pelo es for ço, pelo tra ba lho, pela
pro du ção, pelo pro gres so.

O atu al im pos to es ta du al, como men ci o na do
aci ma, tem ar re ca da ção ir ri só ria. A alí quo ta má xi-
ma de 8%, es ta be le ci da em 1992 por re so lu ção do
Se na do Fe de ral, é vi si vel men te in su fi ci en te. O im -

pos to es ta du al ofe re ce, en tre ou tros, o in con ve ni en-
te da frag men ta ção de com pe tên ci as em fun ção da
si tu a ção dos bens (imó ve is) e do do mi cí lio do “de
cu jus” ou do do a dor (bens mó ve is), além da di fi cul-
da de de fis ca li za ção, fora das fron te i ras de cada es -
ta do, re la ti va men te a pa tri mô ni os ge o gra fi ca men te
di ver si fi ca dos. Ou tro in con ve ni en te da com pe tên cia
es ta du al é a ten ta ção da guer ra fis cal pelo ofe re ci-
men to de alí quo tas mais van ta jo sas que as dos es -
ta dos vi zi nhos.

A alo ca ção ide al des se tipo de im pos to está no
Go ver no Cen tral, mais apto a apli car di re tri zes im pes-
so a is, a al can çar a uni ver sa li da de do pa tri mô nio, a re -
sis tir às pres sões dos gran des pro pri e tá ri os lo ca is. É
cer to, por ou tro lado, que as in for ma ções en se ja das
pela exis tên cia des se im pos to, na es fe ra do Go ver no
Cen tral, fa ci li ta ria o lan ça men to das Con tas Na ci o na-
is Pa tri mo ni a is. O Bra sil é um de ser to de es ta tís ti cas
pa tri mo ni a is, que nos fal tam dra ma ti ca men te na ela -
bo ra ção de po lí ti cas pú bli cas.

Ou tra uti li da de des se im pos to, de gran de al -
can ce so ci al e ci vi li za tó rio, está na cons ti tu i ção de
fun da ções de ca rá ter edu ca ci o nal, cul tu ral, eco ló-
gi co e ci en tí fi co e de mu se us e ins ti tu tos de pes -
qui sa, me di an te li qui da ção de di re i tos su ces só ri os
por ação em pa ga men to de obras de arte, de acer-
vos de va lor cul tu ral, ar tís ti co ou ci en tí fi co, de pro -
pri e da de in te lec tu al, uti li da de in ten sa men te ex plo-
ra da nos pa í ses mais avan ça dos do He mis fé rio
Nor te, cuja con ve niên cia para nós é dis pen sá vel
res sal tar. Se ria mu i to po si ti vo, para o nos so de sen-
vol vi men to, a des ti na ção fa cul ta ti va de par te des -
se im pos to a fun da ções per fi la das para es sas fi na-
li da des.

Já se mos trou que a per da de re ce i tas, para os
es ta dos fe de ra dos acar re ta da por esta pro pos ta, se -
ria ir ri só ria. Nada im pe de, no en tan to, que, se con sen-
su al men te vier a con si de rar-se ade qua do, agre-
gue-se às dis po si ções pro pos tas um me ca nis mo de
par ti lha, que omi ti mos nes ta oca sião por con si de rar-
mos dis pen sá vel.

Para a apro va ção des ta emen da com pro me ti-
da com a jus ti ça so ci al, com pa drões mo der nos e
de mo crá ti cos de ci da da nia par ti ci pa ti va e de uma
éti ca do es for ço e da cri a ção de va lor, es pe ra mos
con tar com o apo io dos no bres co le gas par la men ta-
res.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Alo i-
zio Mer ca dan te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 153.* Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos

so bre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da-

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – (Re vo ga do).
§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de

do pro du to;
II – será não-cu mu la ti vo, com pen san do-se o

que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res;

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or.

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten-
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si-
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se-
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori-
gem.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2003

Acres cen ta novo in ci so ao art. 49 e
dá nova re da ção ao in ci so VIII do art. 84
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 Acres cen te-se um novo in ci so ao ar ti go
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral com a se guin te re da ção:

“Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
Inci so – au to ri zar o Pre si den te da Re-

pú bli ca a ne go ci ar acor dos in ter na ci o na is
que im pli quem re du ção de bar re i ras al fan-
de gá ri as e não al fan de gá ri as a bens e ser vi-
ços, mo di fi ca ções no re gi me ju rí di co dos in -
ves ti men tos ex ter nos ou al te ra ções no mar -
co le gal re fe ren te à pro pri e da de in te lec tu al.”

Art. 2º O in ci so VIII do ar ti go 84 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca:

..............................................................
VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e

atos in ter na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do
Con gres so Na ci o nal, sen do que, no caso da 
ne go ci a ção de acor dos que im pli quem re du-
ção de bar re i ras al fan de gá ri as e não al fan-
de gá ri as a bens e ser vi ços, mo di fi ca ções no 
re gi me de in ves ti men tos ex ter nos ou al te ra-
ções no mar co le gal re fe ren te à pro pri e da de
in te lec tu al, será ne ces sá ria a au to ri za ção
pré via do Po der Le gis la ti vo.”

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo es sen ci al da pre sen te pro pos ta é o
de ins ti tu ir, na or dem cons ti tu ci o nal bra si le i ra, me ca-
nis mo au to ri za ti vo para que o Pre si den te da Re pú bli-
ca pos sa ne go ci ar acor dos in ter na ci o na is que im pli-
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quem re du ção de bar re i ras al fan de gá ri as e não al fan-
de gá ri as a bens e ser vi ços, mo di fi ca ções no re gi me
ju rí di co dos in ves ti men tos ex ter nos ou al te ra ções no
mar co le gal re fe ren te à pro pri e da de in te lec tu al, à se -
me lhan ça do fast track nor te-ame ri ca no.

La men ta vel men te, o Con gres so Na ci o nal bra si-
le i ro, ao con trá rio do nor te-ame ri ca no, par ti ci pa mar -
gi nal men te da for mu la ção da po lí ti ca ex ter na do País, 
ca ben do-lhe, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ape nas o re fe ren do a acor dos
já ne go ci a dos. Tal fato co lo ca o Le gis la ti vo na ci o nal
na des con for tá vel po si ção de apre ci ar acor dos de
cuja ne go ci a ção se quer to mou co nhe ci men to. Por
isto, na ma i or par te das ve zes, o Par la men to exer ce
fun ção me ra men te ho mo lo ga tó ria das de ci sões do
Exe cu ti vo, no cam po da po lí ti ca ex ter na.

Da mes ma ma ne i ra e pelo mes mo mo ti vo, a so -
ci e da de ci vil se quer toma co nhe ci men to de qua is
acor dos fo ram ou es tão sen do ne go ci a dos e de que
for ma as cláu su las des ses atos in ter na ci o na is in ter fe-
ri rão nos di re i tos e na vida co ti di a na dos ci da dãos.

Ape sar dis so, e em ra zão do cha ma do “pro ces-
so de glo ba li za ção”, a con du ção da po lí ti ca ex ter na
tem, cada vez mais, sé ri as e pro fun das im pli ca ções
em vá ri as áre as das po lí ti cas in ter nas.

Isto é par ti cu lar men te ver da de i ro, no que tan ge
aos acor dos in ter na ci o na is de na tu re za co mer ci al e
eco nô mi ca que são ob je to da pre sen te pro pos ta. E o
caso, por exem plo, dos acor dos da OMC, os qua is im -
põem cla ras li mi ta ções e res tri ções às po lí ti cas in dus-
tri a is, agrí co las e de co mér cio ex te ri or que os pa í ses
sig na tá ri os po dem de sen vol ver. O mes mo se apli ca
aos acor dos bi la te ra is ou mul ti la te ra is de in ves ti men-
tos, que ten dem a im pe dir o de sen vol vi men to de po lí-
ti cas des ti na das a dis ci pli nar con ve ni en te men te os in -
ves ti men tos ex ter nos e a dar tra ta men to di fe ren ci a do
às em pre sas na ci o na is. Obvi a men te, tam bém es tão
nes sa ca te go ria os atos in ter na ci o na is re la ti vos à
cons ti tu i ção de áre as de li vre co mér cio,como o Mer -
co sul e a Alca.

Por tan to, a re fe ri da au sên cia de par ti ci pa ção
efe ti va do Con gres so Na ci o nal na con du ção da po lí ti-
ca ex ter na deve ser com ba ti da com ur gên cia, de for -
ma a per mi tir com que as de ci sões to ma das nas ne -
go ci a ções de atos in ter na ci o na is, no ta da men te da-
que les que te nham as ca rac te rís ti cas aci ma es pe ci fi-
ca das, pos sam es tar em ba sa das nos in te res ses au -
tên ti cos da po pu la ção.

Pois bem, a pre sen te pro pos ta, ao pre ver a au -
to ri za ção pré via do Con gres so Na ci o nal para que o
Po der Exe cu ti vo pos sa ne go ci ar acor dos que te nham

as im pli ca ções men ci o na das, po de rá dar con tri bu i-
ção sig ni fi ca ti va para a dis cus são de mo crá ti ca da po -
lí ti ca ex ter na bra si le i ra.

Do nos so pon to de vis ta, a pro pos ta em de ba te
re ú ne os se guin tes mé ri tos:

a) obri gar o Po der Exe cu ti vo a dis cu tir
com o Le gis la ti vo, em pro fun di da de, os ob-
je ti vos e os mar cos dos acor dos pro pos tos;

b) es ten der tal dis cus são para a so ci e-
da de ci vil, de for ma a se po der de mo cra ti zar
efe ti va men te a con du ção de nos sa po lí ti ca
ex ter na;

c) im por ao Po der Exe cu ti vo uma sé rie
de pa râ me tros, li mi tes e di re tri zes para a
ne go ci a ção dos acor dos, li mi tan do, des sa
for ma, o seu po der dis cri ci o ná rio;

d) pro pi ci ar de ba te mais apro fun da do
e ex pe di to, quan do da apre ci a ção dos acor -
dos por par te do Le gis la ti vo; e

e) con fe rir aos ne go ci a do res dos acor -
dos ma i or se gu ran ça quan to a seu man da to
e ori en ta ção pre ci sa quan to à ma té ria a ser
ne go ci a da.

Nos EUA, o me ca nis mo do fast track exis te
des de 1931. No iní cio, ele se apli ca va ape nas aos
acor dos re fe ren tes à re du ção de ta xas al fan de gá ri-
as, mas, a par tir de 1974, pas sou a in clu ir tam bém
acor dos que pre vi am al te ra ções de bar re i ras não al -
fan de gá ri as e áre as de li vre co mér cio.

Por meio de tal me ca nis mo, além de ou tros, o
Con gres so nor te-ame ri ca no par ti ci pa ati va men te da
con du ção da po lí ti ca ex ter na dos EUA e exer ce efi caz
con tro le so bre as ações do Po der Exe cu ti vo, nes sa
área.

Em con tra par ti da, o Po der Exe cu ti vo pode con -
tar com uma apro va ção e im ple men ta ção mais rá pi-
das dos acor dos. Sa li en te-se, no en tan to, que o fast
track  não im pli ca a im pos si bi li da de de o Con gres so
mo di fi car os atos in ter na ci o na is. De fato, a Cons ti tu i-
ção nor te-ame ri ca na as se gu ra ao Le gis la ti vo da que le
país esse po der. Na re a li da de, a apro va ção ex pe di ta
dos acor dos re sul ta de um com pro mis so po lí ti co e
não de uma exi gên cia ju rí di ca.

De qual quer modo, o que é im por tan te sa li en tar
é que o me ca nis mo do fast track, ape sar de al guns
pro ble mas even tu a is, fun ci o na bem nos EUA. Com
efe i to, o com par ti lha men to, en tre Exe cu ti vo e Le gis la-
ti vo, da res pon sa bi li da de pela con du ção da po lí ti ca
ex ter na re sul ta em in ter ven ções mais fir mes e bem
em ba sa das no ce ná rio mun di al.
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Não ve mos ra zão para que o me ca nis mo se me-
lhan te que ora pro po mos não fun ci o ne bem no Bra sil.
Embo ra tal dis po si ti vo não faça par te da nos sa tra di-
ção cons ti tu ci o nal, nada im pe de que ele seja in tro du-
zi do com êxi to, es pe ci al men te quan do le va mos em
con si de ra ção a com ple xi da de e a re le vân cia dos tra -
ta dos que de ve rão ser ne go ci a dos ou re ne go ci a dos
no fu tu ro pró xi mo.

No mí ni mo, a pre sen te pro pos ta, se apro va da,
pro pi ci a rá, como já as si na la mos, a par ti ci pa ção do
Con gres so Na ci o nal na ne go ci a ção de atos in ter na ci-
o na is e a dis cus são de mo crá ti ca das di re tri zes e pri o-
ri da des da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra.

Em vis ta do ex pos to, con cla ma mos os no bres
pa res a que aco lham esta im por tan te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Se na-
dor Alo í zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Pa u lo Paim
– Sér gio Ca bral – Edu ar do Su plicy – Servys Slhes -
sa ren ko – Ro ber to Sa tur ni no – Fer nan do Be zer ra
– Mag no Mal ta –  João Ba tis ta Mot ta – Ger son Ca -
ma ta – Luiz Otá vio – Val dir Ra upp – Eu ri pe des Ca -
mar go – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael ton Fre i tas –
Ro se na Sar ney – João Alber to – José Ma ra nhão –
Ro meu Tuma – Val mir Ama ral – Ide li Sal vat ti –
Alber to Sil va – José Agri pi no Maia – Siba Ma cha-
do – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – João Ca pi be ri be –
Re nan Ca lhe i ros – Ante ro Paes de Bar ros – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Fá ti ma Cle i de –  He lo i sa He le-
na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

gres so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla-
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir 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, res sal va dos os ca-
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti co sub sí dio para os De pu ta dos

Fe de ra is e os Se na do res, ob ser va do o que dis põem
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153,III, e 153, § 2º,I;

VIII – fi xar os sub sí di os do Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de
Esta do, ob ser va do o que dis põem os arts. 37, Xl, 39,
§ 4º, 150,II, 153, III, e 153 § 2º, I;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

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;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res;

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

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri-
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI – au to ri zar, em te mas in dí ge nas, a ex plo ra-

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

....................................................................................
Art. 84** Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:
I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta -

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;
III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos

ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as

leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
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a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-
ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe-
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú bli cos,
quan do va gos;

VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros
e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;

VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter-
na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o-
nal;

IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de
si tio; X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral;

XI – re me ter men sa gem e pla no de go ver no ao
Con gres so Na ci o nal por oca sião da aber tu ra da ses -
são le gis la ti va, ex pon do a si tu a ção do País e so li ci-
tan do as pro vi dên ci as que jul gar ne ces sá ri as;

XII– con ce der in dul to e co mu tar pe nas, com au -
diên cia, se ne ces sá rio, dos ór gãos ins ti tu í dos em lei;

XIII– exer cer o co man do su pre mo das For ças
Arma das, no me ar os Co man dan tes da Ma ri nha, do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, pro mo ver seus ofi ci a is-ge-
ne ra is e no meá-los para os car gos que lhes são pri va-
ti vos;

XIV – no me ar, após apro va ção pelo Se na do Fe -
de ral, os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos 
Tri bu na is Su pe ri o res, os Go ver na do res de Ter ri tó rio;
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te e os
di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser vi do res, quan -
do de ter mi na do em lei;

XV – no me ar, ob ser va do o dis pos to no art. 73,
os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União;

XVI– no me ar os ma gis tra dos, nos ca sos pre vis-
tos nes ta Cons ti tu i ção, e o Advo ga do-Ge ral da União;

XVII – no me ar mem bros do Con se lho da Re pú-
bli ca, nos ter mos do art. 89, VII;

XVIII – con vo car e pre si dir o Con se lho da Re pú-
bli ca e o Con se lho de De fe sa Na ci o nal;

XIX – de cla rar guer ra, no caso de agres são es -
tran ge i ra, au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal ou re -
fe ren da do por ele, quan do ocor ri da no in ter va lo das
ses sões le gis la ti vas, e, nas mes mas con di ções, de-
cre tar, to tal ou par ci al men te, a mo bi li za ção na ci o nal;

XX – ce le brar a paz, au to ri za do ou com o re fe-
ren do do Con gres so Na ci o nal;

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no-
ri fi cas;

XXII – 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;

XXIII – en vi ar ao Con gres so Na ci o nal o pla no
plu ri a nu al, o pro je to de lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e as pro pos tas de or ça men to pre vis tas nes ta Cons ti-
tu i ção;

XXIV – pres tar, anu al men te, ao Con gres so Na -
ci o nal, den tro de ses sen ta dias após a aber tu ra da
ses são le gis la ti va, as con tas re fe ren tes ao exer cí cio
an te ri or:

XXV – pro ver e ex tin guir os car gos pú bli cos fe -
de ra is, na for ma da lei;

XXVI – edi tar me di das pro vi só ri as com for ça de
lei, nos ter mos do art. 62

XXVII – exer cer ou tras atri bu i ções pre vis tas
nes ta Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá de le gar as atri bu i ções men ci o na das nos in ci sos
VI, XII e XXV, pri me i ra par te, aos Mi nis tros de Esta do,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca ou ao Advo ga-
do-Ge ral da União, que ob ser va rão os li mi tes tra ça-
dos nas res pec ti vas de le ga ções.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2003

Alte ra o art. 165 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ins ti tu in do a Car ta de Res pon sa bi-
li da de Eco nô mi co-so ci al.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º 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:

Arti go úni co. O art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 165. ...............................................
..............................................................
§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu-

al  es ta be le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as
di re tri zes, ob je ti vos e me tas da ad mi nis tra-
ção pú bli ca fe de ral para as des pe sas de ca -
pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu-
a da e será en vi a da ao Con gres so Na ci o nal
acom pa nha da de Car ta de  Res pon sa bi li da-
de Eco nô mi co-so ci al con ten do pa râ me tros,
ob je ti vos e me tas eco nô mi cos e so ci a is pre -
vis tos para o pe río do de sua va li da de e usa -
dos em sua ela bo ra ção.

..............................................................
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§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será 
acom pa nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za-
do do efe i to, so bre as re ce i tas e des pe sas,
de cor ren tes de isen ções, anis ti as, re mis-
sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re za fi -
nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia e de Car ta de 
Res pon sa bi li da de Eco nô mi co-so ci al, con-
ten do os pa râ me tros eco nô mi cos usa dos
em sua ela bo ra ção e os ob je ti vos, me tas e
in di ca do res de afe ri ção para as va riá ve is
eco nô mi cas e so ci a is no exer cí cio.

..............................................................
§ 10. As Car tas de Res pon sa bi li da de

Eco nô mi co-so ci al de ve rão con ter, pelo me-
nos, sem pre com re fe rên cia aos res pec ti vos
pe río dos de aná li se:

I – pre vi sões com re la ção aos re sul ta-
dos eco nô mi cos glo ba is e se to ri a is, base
mo ne tá ria, ba lan ço de pa ga men tos, in fla ção
e ta xas mé di as de câm bio e de ju ros;

II – ob je ti vos glo ba is em re la ção ao
cres ci men to eco nô mi co, re du ção da po bre-
za e das de si gual da des so ci a is e re gi o na is,
in te gra ção ter ri to ri al (in fra-es tru tu ras sis tê-
mi cas de ener gia, trans por te e co mu ni ca-
ções) e de sen vol vi men to da ca pa ci da de tec -
no ló gi ca e ci en tí fi ca na ci o nal;

III – me tas para in ves ti men to, pú bli co e 
pri va do, gas to pú bli co (por re giões, se to res
e fun ções), dé fi cit pú bli co, dí vi da pú bli ca, vo -
lu me e des ti na ção do cré di to pú bli co, ex por-
ta ções, sal do co mer ci al, re ser vas cam bi a is,
em pre go, re for ma agrá ria, mas sa sa la ri al e
sa lá rio mé dio da eco no mia, va ri a ção e dis-
tri bu i ção da car ga tri bu tá ria, e evo lu ção de
in di ca do res so ci a is re fe ren tes à ali men ta-
ção, edu ca ção, sa ú de, sa ne a men to, ha bi ta-
ção e as sis tên cia so ci al;

IV – in di ca do res de afe ri ção dos ob je ti-
vos e me tas es ta be le ci das.

§ 11. Re la tó rio acer ca do an da men to
das pre vi sões, me tas e ob je ti vos cons tan tes
das Car tas de Res pon sa bi li da de Eco nô mi-
co-so ci al ci ta dos no pa rá gra fo an te ri or, con -
tem plan do jus ti fi ca ti vas e aná li se dos even-
tu a is des vi os ou atra sos, será apre sen ta do
e de ba ti do pe los Mi nis tros ou Se cre tá ri os
res pon sá ve is pela con du ção dos as sun tos
eco nô mi cos no Po dei Exe cu ti vo pe ran te as
Co mis sões re gi men tal men te com pe ten tes
das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, em 

pe ri o di ci da de tri mes tral, no caso da Car ta
que acom pa nha o pro je to de lei or ça men tá-
ria, e anu al, no caso da que acom pa nha a
pro pos ta de pla no plu ri a nu al.”

Jus ti fi ca ção

A trans pa rên cia nos atos e de ci sões de go ver no
e a am pli a ção da par ti ci pa ção or ga ni za da da so ci e-
da de no de ba te das gran des ques tões na ci o na is são
as pec tos es sen ci a is do pro ces so de for ta le ci men to
ins ti tu ci o nal e de mo cra ti za ção do Esta do. Alguns pas -
sos já fo ram da dos nes ta di re ção, in clu si ve com a cri -
a ção do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – ór gão de fun ções con sul ti vas para as ses so-
ra men to da Pre si dên cia da Re pú bli ca. A Car ta de
Res pon sa bi li da de Eco nô mi ca e So ci al, ob je to da pre -
sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, que apre -
sen ta mos para apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal,
in se re-se nes te mes mo con tex to.

Res pe i tan do os pa râ me tros fun da men ta is do
re gi me de go ver no pre si den ci a lis ta e da se pa ra ção
de po de res, pro po mos que o Po der Exe cu ti vo, ao en -
ca mi nhar ao Con gres so Na ci o nal o pla no plu ri a nu al e
a lei or ça men tá ria, faça-os acom pa nhar de do cu men-
to de na tu re za si mi lar, em sua con cep ção, às car tas
de in ten ções e me mo ran dos uti li za dos nos acor dos
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, atra vés dos
qua is aque le or ga nis mo es ta be le ce os cri té ri os e afe -
ri do res da po lí ti ca ma cro e co nô mi ca e mo ni to ra sua
im ple men ta ção. Este do cu men to a “Car ta de Res pon-
sa bi li da de Eco nô mi co-so ci al”, ex pres sa ria o com pro-
mis so do go ver no não com um or ga nis mo in ter na ci o-
nal mas com a so ci e da de bra si le i ra, e in cor po ra ria ás
pro je ções, ob je ti vos e me tas de na tu re za eco nô mi ca
os as pec tos so ci a is re le van tes para a ava li a ção das
po lí ti cas e ações do Esta do vol ta das para a in clu são
so ci al e re du ção das de si gual da des eco nô mi cas e
so ci a is que ca rac te ri zam nos so país.

Pe ri o di ca men te, o Exe cu ti vo apre sen ta ria ao
Con gres so Na ci o nal re la tó ri os acer ca do an da men to
das pre vi sões, ob je ti vos e me tas cons tan tes das Car-
tas, con tem plan do jus ti fi ca ti vas e aná li se dos even tu-
a is des vi os ou atra sos para se rem de ba ti das em au -
diên ci as pú bli cas.

Esta mu dan ça no per fil de re la ci o na men to en tre
o Exe cu ti vo e o Le gis la ti vo pode per mi tir um pas so
im por tan te em di re ção a um novo pa drão de atu a ção
do Esta do, que res ga te o so ci al como di men são es -
sen ci al da eco no mia e ado te a trans pa rên cia e a par -
ti ci pa ção da so ci e da de como mé to dos de go ver no. A
Car ta de Res pon sa bi li da de Eco nô mi co-so ci al re pre-
sen ta ria uma pro fun da mu dan ça ins ti tu ci o nal e um
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me ca nis mo efi caz de con tro le so ci al e de mo crá ti co
do Esta do pela so ci e da de ci vil, que de fi ni ti va men te
pa u ta ria a imen sa dí vi da so ci al como pri o ri da de das
po lí ti cas pú bli cas do país.

Dada a re le vân cia ine gá vel do tema, te mos a
cer te za do aco lhi men to da pre sen te Pro pos ta pelo
Con gres so Na ci o nal, in cor po ra dos os aper fe i ço a-
men tos que se rão ge ra dos pelo que, es pe ra mos, ve -
nham a ser os mais fe cun dos e pro ve i to sos de ba tes.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2002. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Pa u lo Paim
– Sér gio Ca bral – Edu ar do Su plicy – Serys Slhes -
sa ren ko – Ro ber to Sa tur ni no – Fer nan do Be zer ra
– Mag no Mal ta –  João Ba tis ta Mot ta – Ger son Ca -
ma ta – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão  – Val dir Ra upp
– Eu ri pe des Ca mar go – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael -
ton Fre i tas – Ro se a na Sar ney – João Alber to –
José Ma ra nhão – Ro meu Tuma – Val mir Ama ral –
Ide li Sal vat ti – Alber to Sil va – José Agri pi no Maia
– Sibá Ma cha do – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – João
Ca pi be ri be – Re nan Ca lhe i ros – Ante ro Paes de
Bar ros – Ga ri bal di Alves Fi lho – Fá ti ma Cle i de – 
He lo í sa He le na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo

es ta be le ce rão:
I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ lº A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be le-

ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos e 
me tas da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.

§ 2º A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as com pre-
en de rá as me tas e pri o ri da des da Admi nis tra ção Pú -
bli ca Fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo-
ra ção da Lei Orça men tá ria Anu al, dis po rá so bre as al -
te ra ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po -
lí ti ca de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de 
fo men to.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is
e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela bo-
ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e apre -
ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 5º A Lei Orça men tá ria Anu al com pre en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos Po de res da

União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des da ad mi nis-
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í-
das e man ti das pelo po der pú bli co;

II – o or ça men to de in ves ti men to das em pre sas
em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha a
ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto;

III – o or ça men to da se gu ri da de so ci al, abran-
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem como os fun -
dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo Po der
Pú bli co.

§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-
nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re-
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II, des -
te ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te -
rão en tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des in -
ter-re gi o na is, se gun do cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º A Lei Orça men tá ria Anu al não con te rá dis -
po si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta-
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa-
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên-

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no
plu ri a nu al, da Lei De Di re tri zes Orça men tá ri as e da
Lei Orça men tá ria Anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.
....................................................................................

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2003

Acres cen ta novo in ci so ao art. 49 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.
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As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Acres cen te-se um novo in ci so ao ar ti go
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral com a se guin te re da ção:

Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
Inci so – apro var pre vi a men te, após ar -

güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos
ne go ci a do res de atos in ter na ci o na is mul ti la-
te ra is que im pli quem re du ção de bar re i ras
al fan de gá ri as e não al fan de gá ri as a bens e
ser vi ços, mo di fi ca ções no re gi me ju rí di co
dos in ves ti men tos ex ter nos ou al te ra ções no 
mar co le gal re fe ren te à pro pri e da de in te lec-
tu al.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo da pre sen te pro pos ta, que com ple-
men ta ou tra ini ci a ti va de nos sa au to ria, é o de ins ti tu ir,
na or dem cons ti tu ci o nal bra si le i ra, me ca nis mo me di-
an te o qual o Con gres so Na ci o nal apro va ria pre vi a-
men te os ne go ci a do res de atos in ter na ci o na is mul ti-
la te ra is que im pli quem re du ção de bar re i ras al fan de-
gá ri as e não al fan de gá ri as a bens e ser vi ços, mo di fi-
ca ções no re gi me ju rí di co dos in ves ti men tos ex ter nos
ou al te ra ções no mar co le gal re fe ren te à pro pri e da de
in te lec tu al.

Atu al men te, con for me o nos so tex to cons ti tu ci-
o nal (art. 52, in ci so IV), o Se na do Fe de ral apro va
ape nas a “es co lha dos che fes de mis são di plo má ti ca
de ca rá ter per ma nen te”, ou seja: os ti tu la res das em -
ba i xa das bra si le i ras. Entre tan to, a Cons ti tu i ção Fe-
de ral não pre vê apro va ção se me lhan te, quer pelo
Se na do Fe de ral, quer pelo Con gres so Na ci o nal
como um todo, dos ne go ci a do res bra si le i ros de acor-
dos in ter na ci o na is mul ti la te ra is de gran de re le vân-
cia, tais como os acor dos da OMC, da Alca, do Mer -
co sul, etc.

Assim, cri ou-se uma si tu a ção es drú xu la: en-
quan to o Se na do Fe de ral apro va, após ar güi ção em
ses são se cre ta, che fes de mis são di plo má ti ca que
vão di ri gir em ba i xa das que po dem ser pou co im por-
tan tes (como a em ba i xa da do Bra sil em Cabo Ver de,
por exem plo), o Con gres so Na ci o nal não apro va e
nem ar gui os nos sos ne go ci a do res da Alca e de ou -
tros acor dos ex tre ma men te sig ni fi ca ti vos. Ora, é ób-
vio que a con for ma ção da Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas pro du zi rá sé ri as con se qüên ci as para o

País, ao pas so que a ges tão da ci ta da em ba i xa da,
em bo ra re le van te para as re la ções en tre Bra sil e
aque le bra vo país afri ca no, não terá efe i tos de im por-
tân cia na vida co ti di a na dos bra si le i ros.

Por tan to, tor na-se im pe ra ti vo cor ri gir essa cla ra
de fi ciên cia do tex to cons ti tu ci o nal.

A apro va ção dos ne go ci a do res dos acor dos
com as ca rac te rís ti cas já des cri tas pro pi ci a ria ao
Con gres so Na ci o nal su ge rir e exi gir que as ne go ci a-
ções se guis sem ba li za men tos e pa râ me tros que jul -
gas se con ve ni en tes. Des sa for ma, o Le gis la ti vo po de-
ria par ti ci par efe ti va men te da con du ção da po lí ti ca
ex ter na, pelo me nos no que se re fe re aos seus as pec-
tos mais re le van tes.

Res sal te-se que é isto que ocor re nos EUA,
onde os ne go ci a do res de atos in ter na ci o na is de na tu-
re za co mer ci al são du ra men te sa ba ti na dos no Con -
gres so.

Acre di ta mos fir me men te que a pre sen te pro-
pos ta de ve rá dar con tri bu i ção sig ni fi ca ti va para a de -
mo cra ti za ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra e a ne ces-
sá ria am pli a ção das prer ro ga ti vas do Con gres so Na -
ci o nal, nes se cam po.

Em vis ta do ex pos to, con cla ma mos os no bres
pa res a que aco lham esta im por tan te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Pa u lo Paim
– Sér gio Ca bral – Edu ar do Su plicy – Serys Slhes -
sa ren ko – Ro ber to Sa tur ni no – Fer nan do Be zer ra
– Mag no Mal ta –  João Ba tis ta Mot ta – Ger son Ca -
ma ta – Luiz Otá vio – Edson Lo bão – Val dir Ra upp
– Eu rí pe des Ca mar go – Le o mar Qu in ta ni lha – Ael -
ton Fre i tas – Ro se a na Sar ney – João Alber to –
José Ma ra nhão – Ro meu Tuma – Val mir Ama ral –
Ide li Sal vat ti – Alber to Sil va – José Agri pi no Maia
– Sibá Ma cha do – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – João
Ca pi be ri be – Re nan Ca lhe i ros – Ante ro Paes de
Bar ros – Ga ri bal di Alves Fi lho – Fá ti ma Cle i de – 
He lo í sa He le na.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRSIL

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

gres so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
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II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla-
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir 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, res sal va dos os ca-
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII – fi xar idên ti co sub si dio para os De pu ta dos

Fe de ra is e os Se na do res, ob ser va do o que dis põem
os arts. 37, XI, 39, § 49, 150,II, 153,III, e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar os sub sí di os do Pre si den te e do
Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de
Esta do, ob ser va do o que dis põem os arts. 37, XI,
39, § 4º, 150,II, IX – jul gar anu al men te as con tas
pres ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca e apro pi ar
os re la tó ri os so bre a exe cu ção dos pla nos de go ver-
no;

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;

XI– ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res;

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

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri-
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI– au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra-

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com áre as su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro-
pos tas de emen 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 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 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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2003

Au to ri za a União a con ce der be ne fí-
ci os fi nan ce i ros aos Esta dos e ao Dis tri-
to Fe de ral em fun ção do de sem pe nho ex -
por ta dor e do sal do co mer ci al ex ter no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica a União au to ri za da a con ce der, aos

Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, des con to no pa ga men-
to das amor ti za ções re fe ren tes aos con tra tos de re fi-
nan ci a men to de dí vi das de que tra ta a Lei nº 9.496,
de 11 de se tem bro de 1997, na for ma do dis pos to
nes ta Lei.

§ 1º O des con to a que se re fe re o ca put será
cal cu la do, cu mu la ti va men te, em fun ção do de sem pe-
nho ex por ta dor e do sal do co mer ci al ex ter no dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

§ 2º O des con to in ci di rá so bre a amor ti za ção
men sal de vi da pe los Esta dos e o pelo Dis tri to Fe de ral
no mês sub se qüen te ao cál cu lo do de sem pe nho ex -
por ta dor e do sal do co mer ci al ex ter no.

Art. 2º Em fun ção do de sem pe nho ex por ta dor
se rão con ce di dos os se guin tes per cen tu a is de des-
con to:

I – 3%, para cres ci men to das ex por ta ções en tre
5% e 9,99%;

II – 7%, para cres ci men to das ex por ta ções en tre
10% e 14,99%;

III – 10%, para cres ci men to das ex por ta ções en -
tre 15% e 19,99%;

IV – 14%, para cres ci men to das ex por ta ções
en tre 20% e 29,99%; e

V – 18%, para cres ci men to das ex por ta ções aci -
ma de 30%.

§ 1º O de sem pe nho ex por ta dor será cal cu la do a 
par tir do pe río do base em re la ção aos doze me ses
ime di a ta men te an te ri o res.

§ 2º A apu ra ção do pe río do base será fe i ta pela
soma dos va lo res ex por ta dos pelo Esta do ou pelo
Dis tri to Fe de ral no mês de re fe rên cia e nos onze me -
ses an te ri o res.
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Art. 3º Em fun ção do sal do co mer ci al ex ter no
se rão con ce di dos os se guin tes per cen tu a is de des-
con to:

I – 5%, para sal do co mer ci al ex ter no su pe ra vi tá-
rio até o mon tan te equi va len te a 20% do va lor das ex -
por ta ções; e

II – 10%, para sal do co mer ci al su pe ra vi tá rio ma -
i or que 20% do va lor das ex por ta ções.

§ 1º O sal do co mer ci al ex ter no será cal cu la do
pela di fe ren ça en tre o va lor das ex por ta ções e o va lor
das im por ta ções de cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral
apu ra do nos úl ti mos doze me ses.

§ 2º Para efe i to de cál cu lo do sal do co mer ci al
ex ter no, se rão ex clu í das as im por ta ções re la ti vas a
bens de ca pi tal.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo fará pu bli car, até o
dia vin te do mês sub se qüen te às ex por ta ções e im -
por ta ções, o de sem pe nho ex por ta dor e o sal do co -
mer ci al ex ter no de cada um dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral.

Art. 5º Os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral apli ca rão
os re cur sos ori un dos dos des con tos con ce di dos pela
União ao am pa ro des ta Lei da se guin te for ma:

I – 10% para pro gra mas es ta du a is de in cen ti vos
à ex por ta ção;

II – 10% para ca pa ci ta ção, em co mér cio ex te ri-
or, de fun ci o ná ri os do Go ver no do Esta do ou Dis tri to
Fe de ral;

III – 30% para in ves ti men tos em sa ú de; e
IV – 50% para in ves ti men tos a cri té rio do Esta do

ou do Dis tri to Fe de ral.
Pa rá gra fo úni co. É ve da da a apli ca ção dos re -

cur sos a que se re fe re este ar ti go em des pe sas com
pa ga men to de pes so al.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É ine gá vel que, para cor res pon der à gran de
ex pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra, é ne ces sá ria
uma po lí ti ca con sis ten te de cres ci men to eco nô mi-
co que vi a bi li ze o com ba te ao de sem pre go e o ata -
que aos de ma is pro ble mas so ci a is que de sa fi am o
País.

Ape sar da es ta bi li da de dos pre ços ob ser va da
nos úl ti mos anos, os pro ble mas re la ci o na dos ao de -
sem pe nho de ou tros im por tan tes agre ga dos ma cro e-
co nô mi cos, como os ní ve is de em pre go e de pro du to,
agra va ram-se pe ri go sa men te.

O Pro du to Inter no Bru to cres ceu ape nas 2%
a.a. em mé dia nos úl ti mos 4 anos. A mé dia dos pa í ses

em de sen vol vi men to, de acor do com o Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal, foi su pe ri or a 4% a.a., e, ao mes -
mo tem po, as ta xas de de sem pre go não pa ra ram de
su bir. Ter mi na mos 2002 com 19% da Po pu la ção Eco -
no mi ca men te Ati va de sem pre ga da – de acor do com
o DIEESE.

O au men to da ex por ta ção é, nes se con tex to,
ob je ti vo in dis pen sá vel de qual quer pro gra ma vol ta do
para o de sen vol vi men to eco nô mi co.

Num pe río do de in cer te zas na eco no mia mun -
di al, como o que vi ve mos hoje, as ex por ta ções são a
de fe sa con tra os ris cos ex ter nos. A ati vi da de ex por ta-
do ra:

a) gera dó la res para o País e não cria
pas si vos ex ter nos, evi tan do pres sões fu tu-
ras so bre o mer ca do cam bi al;

b) gera em pre gos, o ma i or dos an se i-
os da so ci e da de hoje;

c) gera ren da, que au men ta a de man-
da in ter na, a pro du ção e, con se qüen te men-
te, a ren da do se tor pú bli co.

Ape sar de to dos os be ne fí ci os ge ra dos pe las
ex por ta ções, a par ti ci pa ção bra si le i ra no co mér cio
mun di al é inex pres si va, cer ca de 1%. Expor ta mos
ape nas um ter ço do que ex por ta o Mé xi co e me ta de
do que ex por ta a Ma lá sia. Em ter mos re la ti vos,
apre sen ta mos um dos pi o res de sem pe nhos da
Amé ri ca La ti na, ape nas US$ 380 por ha bi tan te/ano,
con tra US$ 1.600 do Mé xi co, US$ 1.100 do Chi le e
US$ 600 da Argen ti na.

São vá ri os os exem plo de su ces so de em pre sas
bra si le i ras ven den do seus pro du tos e ser vi ços em ou -
tros mer ca dos. O Bra sil tem po ten ci a li da des na agri-
cul tu ra, na in dús tria tra di ci o nal e em se to res de pon ta,
como a ae ro náu ti ca.

Sen do apro va da a lei que ora se pro põe, es-
tar-se-á atin gin do aos se guin tes ob je ti vos bá si cos:

1. in cen ti var a ati vi da de ex por ta do ra, gran de
pro mo to ra do de sen vol vi men to sus ten ta do e ge ra do-
ra de em pre gos;

2. en ga jar os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral no es -
for ço ex por ta dor; e

3. ali vi ar a gra ve si tu a ção fi nan ce i ra por que
pas sam os es ta dos hoje.

Estas são as ra zões por que peço o apo io de
meus ilus tres pa res à pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Cé sar
Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE 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 es ta dos e do Dis tri to Fe de ral.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 2003

Cria o Fun do de Aval para o Se tor
Ca ca u e i ro e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a cons ti tu i ção do Fun do

de Aval para a Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra
(FUNCACAU), de na tu re za con tá bil, vin cu la do ao Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, ge -
ri do pelo Ban co do Nor des te do Bra sil S.A., com a fi -
na li da de de ga ran tir par te do ris co dos fi nan ci a men-
tos con ce di dos a pe que nos e mé di os ca ca u i cul to res
por ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a is fe de ra is, di re ta-
men te ou por in ter mé dio de ou tras ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun ca cau:
I – do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca do Orça-

men to Ge ral da União;
II – re ce i ta de cor ren te da co bran ça de co mis são

pela con ces são de aval;
III – re mu ne ra ção de suas dis po ni bi li da des pelo

Ges tor do fun do;
IV – re cu pe ra ção de cré di to de ope ra ções hon -

ra das que fo ram ga ran ti das com re cur sos do fun do;
V – ou tros re cur sos que lhe se jam des ti na dos.
§ 1º O sal do apu ra do em cada exer cí cio fi nan ce-

i ro será trans fe ri do para o exer cí cio se guin te, a cré di to
do Fun ca cau.

§ 2º As dis po ni bi li da des fi nan ce i ras do Fun ca-
cau se rão apli ca das no Ban co do Nor des te do Bra sil
S.A.

Art. 3º O ges tor do fun do co bra rá co mis são pela
con ces são de aval, em cada fi nan ci a men to, pela
com ple men ta ção da ga ran tia pres ta da.

Art. 4º O Ban co do Nor des te S.A., pela pres ta-
ção de ser vi ços na ges tão do Fun ca cau, fará jus ao
re ce bi men to de uma taxa de ad mi nis tra ção.

Art. 5º O Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to, con jun ta men te com o Mi nis té rio da
Fa zen da, es ta be le ce rá:

I – os per cen tu a is da co mis são pela con ces são
de aval;

II – a taxa de ad mi nis tra ção de vi da ao ges tor do
fun do;

III – as li nhas de cré di to que se rão ob je to de ga -
ran tia;

IV – o vo lu me má xi mo de ope ra ções a te rem o
ris co ga ran ti do;

V – os ní ve is má xi mos re la ti vos à co ber tu ra de
ga ran tia a se rem pra ti ca dos nos fi nan ci a men tos;

VI – de ma is nor mas ne ces sá ri as à ges tão do
Fun ca cau.

Art. 6º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be-
le ce rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne-
ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

Em 1990, o Esta do da Ba hia che gou a pro du zir
cer ca de 300 mil to ne la das de ca cau. Mas com o ba i-
xo pre ço in ter na ci o nal do pro du to e a in ci dên cia na re -
gião do fun go Cri ni pel lis per ni ci o sa, ca u sa dor da
do en ça co nhe ci da como vas sou ra-de-bru xa, o se tor
ca ca u e i ro so freu for tes per das.

No en tan to, pro cu ran do al te rar essa re a li da de, a 
par tir de 1998, a Co mis são Exe cu ti va do Pla no de Re -
cu pe ra ção Eco nô mi co Ru ral da La vou ra Ca ca u e i ra
(CEPLAC) pas sou a ado tar a téc ni ca da en xer tia de
va ri e da des to le ran tes à vas sou ra-de-bru xa, em plan -
tas in fec ta das pela do en ça, o que per mi tiu um iní cio
de re cu pe ra ção na pro du ção de ca cau. Pa ra le la men-
te a esse fato, ocor reu uma len ta re cu pe ra ção do pre -
ço in ter na ci o nal da com mo dity.

No en tan to, so men te os in ves ti men tos fe i tos em
pes qui sa e ex ten são ru ral e as par ce ri as en tre os Go -
ver nos (Fe de ral, Esta du a is, Mu ni ci pa is) e o se tor pri -
va do não são su fi ci en tes para ga ran tir os ins tru men-
tos in dis pen sá ve is para con ti nu i da de da re es tru tu ra-
ção da ca ca u i cul tu ra.

Um dos prin ci pa is pro ble mas do se tor está na
di fi cul da de de apre sen ta ção de ga ran ti as ao fi nan ci a-
men to ru ral que mu i tas ve zes im pos si bi li ta o aces so
ao cré di to e, por tan to, pre ju di ca a pro du ção.
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É nes se con tex to de apo io à re es tru tu ra ção do 
se tor que se pro põe a cri a ção do Fun do de Aval
para a Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra
(FUNCACAU), des ti na do a ga ran tir par te do ris co
dos fi nan ci a men tos con ce di dos a pe que nos e mé di-
os ca ca u i cul to res.

Por exem plo, com co ber tu ra in te gral da ope ra-
ção con tra ta da, con tan do com re cur sos da or dem de
R$ 15,0 mi lhões, o fun do po de rá, con si de ran do um
ris co de 10%, re a li zar ope ra ções da or dem de R$ 150 
mi lhões, o que re pre sen ta ria um im por tan te ins tru-
men to de po lí ti ca cre di tí cia e um for te in du tor de fo-
men to eco nô mi co.

Des ta ca-se, por opor tu no, que a cul tu ra do ca -
cau pos sui gran de im por tân cia so ci o e co nô mi ca
para o Esta do da Ba hia. As di vi sas ge ra das pela ex -
por ta ção de ca cau e de seus sub pro du tos pro por ci-
o nam gran de de sen vol vi men to ao Esta do, com for -
te con tri bu i ção para a ge ra ção de em pre gos e de
ren da. No caso da agri cul tu ra, o ca cau é a cul tu ra
que mais em pre ga mão-de-obra, res pon sá vel por
apro xi ma da men te 20% dos em pre gos. Fri sa-se
tam bém que, do pon to de vis ta eco ló gi co, o ca cau
pode ser cul ti va do em um sis te ma agro flo res tal, o
que con tri bui para a pre ser va ção am bi en tal da re-
gião. Aspec tos es sen ci a is não só para o Esta do
mas para todo o Nor des te, ain da mais em um con -
tex to de um ma i or de sen vol vi men to re gi o nal
auto-sus ten tá vel, o que cer ta men te con tri bu i rá
para a re du ção das de si gual da des so ci a is.

Como a atu al ele va ção dos pre ços in ter na ci o na is
do ca cau re pre sen ta uma si tu a ção tran si tó ria, os pro -
du to res de vem con ti nu ar o pro ces so de mo der ni za-
ção e re es tru tu ra ção do se tor, so bre tu do no cam po
do in ves ti men to em tec no lo gia vi san do ao au men to
da pro du ti vi da de e, con se qüen te men te, à ex pan são
do po ten ci al de com pe ti ção in ter na ci o nal.

Por tan to, es tan do con fi an te de que a cri a ção do
Fun ca cau con tri bu i rá de ci si va men te para am pli a ção
do in ves ti men to no se tor ca ca u e i ro, den tro de um
con tex to de pre ser va ção am bi en tal, e con si de ran do,
tam bém, que a me di da au xi li a rá na re du ção das de si-
gual da des re gi o na is, mor men te no aten di men to aos
me nos fa vo re ci dos, acre di ta-se que o pre sen te pro je-
to de lei con ta rá com a va li o sa aná li se e com o con se-
qüen te apo io dos mem bros des ta Casa.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Cé sar
Bor ges.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 2003

Inse re o in ci so XXIII no art. 230 da
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997,
que ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i-
ro, para pro i bir a apo si ção de ade si vos e
si mi la res que emu lem a uti li za ção do ve í-
cu lo em ati vi da des ilí ci tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 230 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

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

“Art. 230. ...............................................
..............................................................
XXIII – com ade si vos e si mi la res que

emu lem que o ve í cu lo te nha sido ou es te ja
sen do uti li za do em ati vi da des ilí ci tas:

Infra ção – leve;
Pe na li da de – mul ta;
Me di da ad mi nis tra ti va – re ten ção do

ve í cu lo para re gu la ri za ção. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O con tro le de aci den tes de trân si to e da prá ti ca
de ili ci tu des tais como se qües tros, rou bos e fur tos de
ve í cu los de pen de di re ta men te do ri gor das leis e de
sua fis ca li za ção. As es ta tís ti cas com pro vam que, ha -
ven do ma i or ri gor na vi gi lân cia do cum pri men to da lei, 
ha ve rá tam bém, con co mi tan te men te, uma re du ção
no vo lu me de ocor rên ci as des sa na tu re za.

Nes te sen ti do, é im por tan te va lo ri zar e fa ci li tar o
tra ba lho das au to ri da des e dos agen tes en vol vi dos no 
pro ces so de fis ca li za ção.

A apli ca ção de ade si vos e si mi la res à su per fí cie
dos ve í cu los, com a in ten ção de si mu lar, en tre ou tros
ele men tos, mar cas de tiro ou mãos que saem de por -
ta-ma las, pode le var ao en go do po li ci a is e agen tes da 
fis ca li za ção de trân si to, pre ju di can do a efi ciên cia de
sua atu a ção. Tais ati tu des, in con se qüen tes e ir res-
pon sá ve is, aca bam ge ran do uma fal sa de man da por
vis to ria em ve í cu los, o que re sul ta em di lu i ção de re -
cur sos e es for ços que, de ou tra for ma, po de ri am es tar
con cen tra dos na apu ra ção de ocor rên ci as re a is, e
não si mu la das.

Assim, o pre sen te pro je to visa fa ci li tar o tra ba lho
de fis ca li za ção ve i cu lar, do tan do as au to ri da des com -
pe ten tes de um ins tru men to ju rí di co que lhes per mi ta
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a re ti ra da de ade si vos e ou tros ma te ri a is que pos sam
in du zi-los a esse tipo de en go do.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2003. – Val mir
Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

....................................................................................
Art. 230. Con du zir o ve í cu lo:
I – com o la cre, a ins cri ção do chas si, o selo, a

pla ca ou qual quer ou tro ele men to de iden ti fi ca ção do
ve í cu lo vi o la do ou fal si fi ca do;

II – trans por tan do pas sa ge i ros em com par ti-
men to de car ga, sal vo por mo ti vo de for ça ma i or, com
per mis são da au to ri da de com pe ten te e na for ma es -
ta be le ci da pelo CONTRAN;

III – com dis po si ti vo anti-ra dar;
IV – sem qual quer uma das pla cas de iden ti fi ca-

ção;
V – que não es te ja re gis tra do e de vi da men te li -

cen ci a do;
VI – com qual quer uma das pla cas de iden ti fi ca-

ção sem con di ções de le gi bi li da de e vi si bi li da de:
Infra ção – gra vís si ma;
Pe na li da de – mul ta e apre en são do ve í cu lo;
Me di da ad mi nis tra ti va – re mo ção do ve í cu lo;
VII – com a cor ou ca rac te rís ti ca al te ra da;
VIII – sem ter sido sub me ti do à ins pe ção de se -

gu ran ça ve i cu lar, quan do obri ga tó ria;
IX – sem equi pa men to obri ga tó rio ou es tan do

este ine fi ci en te ou ino pe ran te;

X – com equi pa men to obri ga tó rio em de sa cor do
com o es ta be le ci do pelo CONTRAN;

XI – com des car ga li vre ou si len ci a dor de mo tor
de ex plo são de fe i tu o so, de fi ci en te ou ino pe ran te;

XII – com equi pa men to ou aces só rio pro i bi do;
XIII – com o equi pa men to do sis te ma de ilu mi-

na ção e de si na li za ção al te ra dos;
XIV – com re gis tra dor ins tan tâ neo inal te rá vel de 

ve lo ci da de e tem po vi ci a do ou de fe i tu o so, quan do
hou ver exi gên cia des se apa re lho;

XV – com ins cri ções, ade si vos, le gen das e sím -
bo los de ca rá ter pu bli ci tá rio afi xa dos ou pin ta dos no
pára-bri sa e em toda a ex ten são da par te tra se i ra do
ve í cu lo, ex ce tu a das as hi pó te ses pre vis tas nes te Có -
di go;

XVI – com vi dros to tal ou par ci al men te co ber tos
por pe lí cu las re fle ti vas ou não, pa i néis de co ra ti vos ou
pin tu ras;

XVII – com cor ti nas ou per si a nas fe cha das, não
au to ri za das pela le gis la ção;

XVIII – em mau es ta do de con ser va ção, com -
pro me ten do a se gu ran ça, ou re pro va do na ava li a ção
de ins pe ção de se gu ran ça e de emis são de po lu en tes
e ru í do, pre vis ta no art. 104;

XIX – sem aci o nar o lim pa dor de pára-bri sa sob
chu va:

Infra ção – gra ve;
Pe na li da de – mul ta;
Me di da ad mi nis tra ti va – re ten ção do ve í cu lo

para re gu la ri za ção;
XX – sem por tar a au to ri za ção para con du ção

de es co la res, na for ma es ta be le ci da no art. 136:
Infra ção – gra ve;
Pe na li da de – mul ta e apre en são do ve í cu lo;

XXI – de car ga, com fal ta de ins cri ção da tara e
de ma is ins cri ções pre vis tas nes te Có di go;

XXII – com de fe i to no sis te ma de ilu mi na ção, de
si na li za ção ou com lâm pa das que i ma das:

Infra ção – mé dia;
Pe na li da de – mul ta.

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

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

O SR. PRESIDENTE (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 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

Ofi cio nº 340/03

Bra sí lia,  8 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 Le o nar do Vi le la, como ti tu lar, e o De pu ta do
Fran cis co Tur ra, como su plen te, para in te gra rem 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 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)

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.
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Of  nº 280/2003

 Bra sí lia, 9 de abril 2003

Se nhor Pre si den te,

Indi co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi men-
ta is, o Se nhor De pu ta do João Lyra (PTB–AL), como
Ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se nhor De pu ta do Ro ber to
Jef fer son (PTB–RJ), para in te grar a Co mis são Mis ta
que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 114, de 01 de abril
de 2003, que “Dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon -
ga men to de dí vi da 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 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”.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia, pro tes-
tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido 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

Ofí cio nº 128/03 – GLDPT

Bra sí lia-DF, 10 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is in di co o se na dor Mar -
ce lo Cri vel la para in te grar, como su plen te, re pre sen-
tan do o Blo co de Apo io ao Go ver no, a Co mis são de
Edu ca ção do Se na do Fe de ral.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res e do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre -
si dên cia de sig na o Sr. Mar ce lo Cri vel la para in te-
grar, como su plen te, re pre sen tan do o Blo co de
Apo io ao Go ver no, a Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do ofí cio que aca ba
de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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)

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

Con for me de ci di do pela Mesa, não ha ven do
con sen so en tre os Srs. Lí de res, o item 1, já anun ci a-
do, bem como as de ma is ma té ri as cons tan tes da
Ordem do Dia fi cam so bres ta das.

Des de já, con vo co ses sões de li be ra ti vas para o
Se na do a se rem re a li za das na pró xi ma ter ça e quar -
ta-fe i ras para exa mi nar mos os pro je tos adi a dos na
Ordem do Dia.

São as se guin tes as ma té ri as cuja apre ci a ção
fica so bres ta da:

2

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.
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Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

3

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:

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, 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 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio
ao Orça men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor

de di ver sas em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no
va lor to tal de R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça -
men to de Inves ti men to das mes mas em pre sas no
va lor glo bal de R$1.536.449,550,00, para os fins
que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra
Car ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMPOPF, que
con clui 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:

6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, 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 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, 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.

7

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90, 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 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, 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:
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8

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:

9

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, 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 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, 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:

10

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, 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 93, 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.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, 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:

11

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:

12

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, 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 97, de 2002, que al te 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.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na -
der, 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:

13

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, 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 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos 
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.
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Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, 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, que con clui
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:

14

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, 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 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

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, que con clui 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:

15

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, 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 100, de 2002, que al te 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.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, 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:

16

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:

17

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, 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$128.000.000,00, para os fins que es pe ci-
fi ca.

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui 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 des ta, e con trá rio
às cin co emen das apre sen ta das  pe ran te a Co mis são
Mis ta.

18

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, 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.

07178 Sexta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL62     



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, 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.

19

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 1.277/1995, 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
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.

20

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.

21

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 172, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, pela Li de ran ça
do PDT.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, uso des te ex pe di en te re gi men tal – fa lar
pela Li de ran ça do PDT – pelo fato de já ha ver ocu pa-
do à tri bu na no dia de hoje an tes da Ordem do Dia, di -
an te da ne ces si da de ur gen te e im pe ri o sa de fa zer
uma co mu ni ca ção a esta Casa em de cor rên cia de
fato sur pre en den te e pre ju di ci al à eco no mia do nos so
Esta do, Ser gi pe, e tam bém à eco no mia do Nor des te
bra si le i ro.

Há apro xi ma da men te três anos, o gru po ho lan-
dês Ro yal Ahold, ad qui riu, de for ma com ple men tar, o
con tro le aci o ná rio da rede de Su per mer ca dos Bom -
pre ço, que atua em nove Esta dos do Nor des te bra si-
le i ro, com cen to e de ze no ve lo jas.

No dia 1º de ja ne i ro de 2002, esse mes mo gru po
as su miu o con tro le da rede de Su per mer ca dos G.
Bar bo sa, que ope ra com 32 lo jas nos Esta dos de Ser -
gi pe e Ba hia.

Sob a óti ca do nos so Esta do, isso re pre sen tou o
es ta be le ci men to de um car tel, com pre ju í zos enor-
mes para a nos sa eco no mia e para o nos so povo,
haja vis ta que no Esta do de Ser gi pe ape nas exis tem
es sas duas gran des re des de su per mer ca dos.

Esse fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
re pre sen tou, como con se qüên cia da car te li za ção, a
de mis são de inú me ros em pre ga dos, a fal ta de in ves ti-
men tos já pro gra ma dos, a exem plo da am pli a ção da
loja do gru po Bom pre ço, no in te ri or do Shop ping Ri o-
mar, no Ba ir ro Co roa do Meio, em Ara ca ju, bem as sim
de ou tras lo jas do gru po Bom pre ço, da rede de su per-
mer ca dos Bom pre ço, nas áre as pró xi mas ao ou tro
shop ping co mer ci al, no ba ir ro em ex pan são cha ma-
do Jar dins, na ci da de de Ara ca ju.

Por via da car te li za ção, nas lo jas das duas re -
des per ten cen tes ao gru po ho lan dês Ro yal Ahold, co -
me çou a fal tar uma gran de va ri e da de de pro du tos an -
tes ofe re ci dos à cli en te la. Por fim, se gun do da dos do
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Di e e se, com o au men to, a ces ta bá si ca, em Ara ca ju,
pas sou a ser a mais cara en tre as das de ma is ca pi ta is
do Nor des te bra si le i ro.

Em de zem bro de 2001, após a en tra da des se
gru po que com prou as duas re des de su per mer ca-
dos, Ara ca ju apa re ce em pri me i ro lu gar, com
R$105,43, o va lor mais alto da ces ta bá si ca en tre to -
das as ca pi ta is do Nor des te.

No mês de de zem bro de 2002, o mes mo ocor -
reu e tam bém es te ve à fren te de ca pi ta is como For ta-
le za, Re ci fe e Sal va dor.

Em ja ne i ro e fe ve re i ro de 2003, re pe tiu-se o fato, 
bem como no mês de mar ço, se gun do da dos apre-
sen ta dos pelo Di e e se, pre ju di can do a eco no mia e a
po pu la ção do nos so Esta do. Tra ta-se, por tan to, de
uma ati vi da de eco nô mi ca pre da tó ria, da no sa para o
nos so povo.

Ago ra re ce be mos a no tí cia, pas sa da pelo re pre-
sen tan te do gru po para a Amé ri ca La ti na e Ásia, Sr.
Theo de Raad, mem bro do Exe cu ti ve Bo ard da Ahold
, que as duas re des de su per mer ca dos es tão sen do
co lo ca das à ven da, re ti ran do-se da ope ra ção co mer-
ci al em toda a Amé ri ca do Sul, já que se en con tram
tam bém com em pre en di men tos na Argen ti na, Peru e
Pa ra guai.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pre o cu-
pa ção que tra go nes te ins tan te é le gí ti ma – per mi-
tam-me essa afir ma ti va –, e há ne ces si da de de uma 
in ter fe rên cia. Para tan to, es tou en ca mi nhan do um ofí -
cio ao Cade, Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca, au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio da Jus ti ça,
que, en tre as suas atri bu i ções, tem exa ta men te a da
apli ca ção de pe na li da des por in fra ções à or dem eco -
nô mi ca. Há um ou tro ofí cio, pe din do o apo io das Srªs
e dos Srs. Se na do res da Ban ca da do Nor des te, ten do
em vis ta que esse pro ble ma não atin ge ape nas o
Esta do de Ser gi pe, pois a rede de su per mer ca dos
Bom pre ço, com 119 lo jas, en con tra-se ins ta la da em
todo o Nor des te bra si le i ro. E o Gru po G. Bar bo sa, ge -
nu i na men te ser gi pa no, com 32 lo jas, en con tra-se
ope ran do nos Esta dos de Ser gi pe e da Ba hia, no sen -
ti do de que haja a in ter fe rên cia do Cade, re ce ben do
uma co mu ni ca ção des ta Casa, de Se na do res e Se -
na do ras, para que não per mi ta, no pro ces so de co-
mer ci a li za ção des sas duas re des de su per mer ca dos,
a ma nu ten ção do car tel, pre ju di ci al a nos sa eco no mia
e da no so para a po pu la ção do Esta do de Ser gi pe e do 
Nor des te bra si le i ro.

Não so fro de xe no fo bia e não sou ja co bi no, mas
é pre ci so que o ca pi tal ex ter no ve nha con tri bu ir com a 
eco no mia na ci o nal; que não seja um ca pi tal pre da tó-
rio e que aqui não se ins ta le na mo da li da de do car tel,
do mo no pó lio, di mi nu in do a ofer ta de pro du tos pela
fal ta da li vre con cor rên cia, pro vo can do a de mis são
dos em pre ga dos da rede de lo jas. E mais, como dis -

se, eli mi nan do os in ves ti men tos e au men tan do con si-
de ra vel men te o pre ço da ces ta bá si ca – um ab sur do
para a nos sa ca pi tal, Ara ca ju, ser, já a par tir de 2001,
a que apre sen ta o ma i or cus to.

Já que um exe cu ti vo des se gru po ho lan dês pu -
bli ca men te de mons tra que de i xa rá a ati vi da de na
Amé ri ca do Sul, in clu in do os ou tros três pa í ses e o
Bra sil, que o Cade in ter fi ra di re ta men te no sen ti do de
não per mi tir que ocor ra a ven da para um úni co gru po
eco nô mi co, des man te lan do, por tan to, o car tel hoje
exis ten te.

Daí ter vol ta do à tri bu na des ta Casa, na tar de de 
hoje, para fa zer um ape lo ao Go ver no Fe de ral, mais
de per to à au tar quia Cade, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Jus ti ça, à qual es ta rei en ca mi nhan do um ofí cio e pe -
din do o apo io, a as si na tu ra das com pa nhe i ras e com -
pa nhe i ros, Se na do ras e Se na do res do Nor des te, fa -
zen do um ape lo para não per mi tir que esse fato, que
essa tran sa ção ve nha a acon te cer e de ter mi nan do
que a co mer ci a li za ção des sas re des de su per mer ca-
dos seja fe i ta di vi din do as ati vi da des eco nô mi ca e co -
mer ci al para mais de uma em pre sa.

Essa, por tan to, é a nos sa pre o cu pa ção e o apo io
que so li ci to a to dos as Srªs e Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na para fa lar do se tor ener gé ti co, as sun to já
mu i to co men ta do por vá ri os Srs. Se na do res. Enten-
de mos esse se tor como de res pon sa bi li da de pú bli ca
pelo seu ca rá ter al ta men te es tra té gi co para o cres ci-
men to sus ten tá vel.

Não é à toa que es ta mos pre sen ci an do uma
guer ra ines cru pu lo sa e des ne ces sá ria, como, aliás,
to das as guer ras. A nós cabe dis cu tir o tema sob o
pris ma da imen sa gama de pos si bi li da des de apro ve i-
ta men to do po ten ci al ener gé ti co bra si le i ro a par tir de
fon tes lim pas, al ter na ti vas e re no vá ve is. Tam bém
cabe dis cu ti-lo pelo viés das me tas de uni ver sa li za-
ção, ou do sig ni fi ca ti vo po ten ci al de con ser va ção de
ener gia exis ten te no País. E devo re gis trar que o Esta -
do do Pará é o ter ce i ro pior Esta do do País em aten di-
men to de ener gia elé tri ca, ape sar de ser sede da ma i-
or hi dre lé tri ca to tal men te na ci o nal, que é a Hi dre lé tri-
ca de Tu cu ruí.

Cabe, fi nal men te, dis cu ti-lo pelo âm bi to do de -
sen vol vi men to re gi o nal e de como a ener gia pode ser
um fa tor fun da men tal para ala van car eco nô mi ca e so -
ci al men te as re giões que, pe los seus abun dan tes po -
ten ci a is hi dráu li cos para ge ra ção de ener gia elé tri ca a 
cus tos mu i to in fe ri o res à mé dia dos pra ti ca dos in ter-
na ci o nal men te, de vem ser vis tas como es tra té gi cas
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no novo mo de lo de ges tão que ire mos im plan tar –
“com o pla ne ja men to re gi o nal, le van do em con ta os
pro ble mas am bi en ta is e os be ne fí ci os do em pre en di-
men to à re gião e às po pu la ções atin gi das”, como diz
o pla no de Go ver no apre sen ta do à po pu la ção. Lem -
bro que a cons tru ção de gran des hi dre lé tri cas afe tou,
mu i tas ve zes, po pu la ções enor mes, atin gi das por
bar ra gens e des lo ca das à for ça de suas ca sas ou re -
as sen ta das sem a de vi da com pen sa ção. Para nós da
Re gião Nor te é ain da mais pre men te que o pla ne ja-
men to ener gé ti co tor ne-se um ins tru men to de de sen-
vol vi men to re gi o nal ver da de i ra men te sus ten tá vel.

So bre esse as sun to, como já fa lei, re ce be mos
an te on tem, na Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na-
do, a vi si ta da Mi nis tra de Mi nas e Ener gia Dil ma
Rous seff. Sua com pe tên cia e se ri e da de têm sido re -
co nhe ci das até mes mo pe los opo si to res ao nos so
Go ver no. Re ce ber a cri se como he ran ça não é ta re fa
fá cil. E, mes mo sa ben do que des de os anos 80 o País 
tem vi vi do gra ves de sa jus tes nes se se tor sen sí vel e
es tra té gi co para a eco no mia, não se pode ame ni zar
os da nos que o mo de lo re cen te men te ado ta do trou xe
à Na ção. O di ag nós ti co do Go ver no an te ri or cul pa va a 
pre sen ça do Esta do no se tor elé tri co. Fa lá cia pe ri go-
sa: o novo mo de lo im ple men ta do, vol ta do para o mer -
ca do, de ses tru tu rou o pla ne ja men to, pri va ti zou em-
pre sas e mo di fi cou as re gras do se tor abrup ta men te.
O fra cas so des se mo de lo ener gé ti co foi, como to dos
sa be mos, o ra ci o na men to – o grand fi na le de uma
cri se anun ci a da.

Mais do que cri ti car, en tre tan to, este Go ver no
vem ten tan do re a li zar. Sem rup tu ras nem atro pe los.
São gran des e pe no sos os de sa fi os: re es tru tu rar o se -
tor, re to mar o pla ne ja men to a cur to, mé dio e lon go
pra zo; in ves tir na par ce ria en tre os se to res pú bli co e
pri va do para in ves tir na ex pan são da ofer ta de ener -
gia (in clu si ve pro mo ven do trans fe rên cia de tec no lo-
gia); cor ri gir a fal ta de co or de na ção dos agen tes pú -
bli cos; di ri mir os con fli tos de com pe tên ci as que se so -
bre põem e que são um em pe ci lho à efi cá cia go ver na-
men tal; no mais lon go pra zo, pre ten de re to mar os in -
ves ti men tos; en fim, cons tru ir ca mi nhos, com os olhos
vol ta dos para o fu tu ro.

Esse novo mo de lo de ges tão do se tor elé tri co
será de se nha do em par ce ria com to dos os agen tes,
como, aliás, é a tô ni ca do Par ti do dos Tra ba lha do res:
a dis cus são in clu si va, de mo crá ti ca, am pla, ca paz de
en xer gar a com ple xi da de dos pro ble mas, e, ao mes -
mo tem po, dar voz a to dos os en vol vi dos. Re cu sa mos
o tom tec no crá ti co e au to ri tá rio. Na nos sa prá ti ca po lí-
ti ca, a téc ni ca é ex clu si va men te o ins tru men to pelo
qual se re a li za a von ta de dos ci da dãos e das ci da dãs.
Por isso, de fen de mos o ca rá ter par ti ci pa ti vo, os me -
ca nis mos de con tro le so ci al e de in cor po ra ção de
con tri bu i ções dos di ver sos seg men tos da so ci e da de.

Para o nos so man da to, é mu i to cara a dis cus são
so bre a ener gia elé tri ca. Pri me i ro por que, no Bra sil, a
ele tri ci da de é um ins tru men to de or ga ni za ção do ter -
ri tó rio e ve tor do de sen vol vi men to na ci o nal. Ela deve
ocu par um lu gar de des ta que en tre os te mas de ba ti-
dos pela so ci e da de. O se tor elé tri co bra si le i ro é o ma i-
or e mais com ple xo sis te ma hí dri co e in ter li ga do do
mun do! Entre gá-lo às for ças do mer ca do con tra ria a
ori en ta ção so ci al que mar ca o per fil des te Go ver no,
de que o cres ci men to eco nô mi co deve ser bus ca do
con jun ta men te com a ge ra ção de em pre gos, a dis tri-
bu i ção de ren da, a in clu são so ci al. O mer ca do só visa
ao lu cro. Por isso, é im por tan te o pla ne ja men to pú bli-
co, in te gra do, de lon go pra zo, com de fi ni ções pre ci-
sas para o se tor da ele tri ci da de – sem, en tre tan to, es -
que cer-se do pe tró leo, gás na tu ral, ál co ol e ba ga ço
da cana, car vão e com bus tí vel nu cle ar, fon tes como a
eó li ca, a so lar, a bi o mas sa e ou tras, que mu i tas ve zes
são de i xa das de lado, mas que são tão im por tan tes
prin ci pal men te para so lu ções de pe que nos sis te mas
que po dem aten der uma mi cror re gião.

Nes sa dis cus são so bre o mer ca do, vale res sal-
tar que em pa í ses onde pre pon de ra a ge ra ção hi dre-
lé tri ca, como a No ru e ga (Statk raft) e o Ca na dá
(Hydro Qu é bec, B.C. Hydro, Ontá rio Hydro), pre -
ser vou-se a es tru tu ra do sis te ma, que per ma ne ceu
em gran de par te sob con tro le pú bli co, mes mo com a
in tro du ção de me ca nis mos des ti na dos a cri ar mer ca-
dos com pe ti ti vos para a co mer ci a li za ção da ele tri ci-
da de. Re gis tre-se ain da que, nos Esta dos Uni dos, o
gran de exem plo do ne o li be ra lis mo, as prin ci pa is hi-
dre lé tri cas são con tro la das por en ti da des de di re i to
pú bli co, como a Ten nes see Val ley Aut ho rity, a Bo-
ne vil le Po wer Admi nis tra ti on, o Bu re au of Re cla-
ma ti ons e o US Army Engi ne e ring Corps. Nes ses
pa í ses, o sis te ma fun ci o na as sim por que, para além
de sua im por tân cia es tra té gi ca, os re ser va tó ri os hi -
dre lé tri cos pres su põem usos múl ti plos, que re que rem
in ves ti men tos em pro gra mas de re gu la ri za ção de ba -
ci as hi dro grá fi cas, con tro le de en chen tes, pre ser va-
ção da fa u na ic ti o ló gi ca, pro te ção dos so los e da flo ra
ri be i ri nha, ir ri ga ção de ter ras agrí co las, cons tru ção
de hi dro vi as e ou tros, in dis pen sá ve is para o de sen-
vol vi men to eco nô mi co equi li bra do e para o bem-es tar
da so ci e da de como um todo. Essa am pli tu de de fi na li-
da des não cor res pon de aos in te res ses de ren ta bi li da-
de rá pi da dos in ves ti do res pri va dos e exi ge re cur sos
bas tan te vul to sos. Aliás, a mi nis tra fez ques tão de re -
gis trar que, no se tor ener gé ti co, in ves ti men to de cur to
pra zo, pla ne ja men to de cur to pra zo sig ni fi ca, pelo
me nos, cin co anos.

Gos ta ria de dar um per fil do sis te ma elé tri co
bra si le i ro ape nas para ilus trar como a Ama zô nia é
fun da men tal para o País. O nos so sis te ma é mu i to pe -
cu li ar quan to às fon tes pri má ri as. Dos cer ca de
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70.000 MW ins ta la dos atu al men te, mais de 90% cor -
res pon dem a apro ve i ta men tos hi dro e lé tri cos. Por tan-
to, a ele tri ci da de bra si le i ra é qua se toda de fon te re no-
vá vel, di fe ren te men te da ma i o ria dos pa í ses de sen-
vol vi dos que usam ma ci ça men te ter mo e lé tri cas a
com bus tí ve is fós se is. Não há no mun do ou tro sis te ma
elé tri co de pro por ções com pa rá ve is às do sis te ma
elé tri co bra si le i ro e que goze de van ta gem tão sig ni fi-
ca ti va. Ele é in com pa ra vel men te mais ex ten so e com -
ple xo do que o de pa í ses como a Ingla ter ra, a Argen ti-
na e o Chi le, que são apre sen ta dos como pa ra dig mas
da pri va ti za ção. Daí, a im por tân cia de re gi o na li zar a
dis cus são.

No caso do Pará, Esta do que re pre sen to, os
pro ble mas am bi en ta is e so ci a is da ins ta la ção ir res-
pon sá vel de hi dre lé tri cas, como nós co nhe ce mos. No
caso mais fa mo so, o da hi dre lé tri ca de Bal bi na, hou ve
inun da ções ca u sa das pe los re ser va tó ri os das usi nas
que co bri am gran des áre as. Com pro me te ram-se
ecos sis te mas lo ca is, agre diu-se a bi o di ver si da de e
res tou ame a ça da par te do pa tri mô nio ve ge tal e ani -
mal, com des ta que para os pre ju í zos ca u sa dos à Flo -
res ta Ama zô ni ca. Ou tros de sas tres so ci a is di zem res -
pe i to ao des lo ca men to de po pu la ções ri be i ri nhas ou
in dí ge nas atin gi das pe las bar ra gens. Esses im pac tos
de cor re ram de uma con cep ção de pro je tos tec no crá-
ti ca, cen tra li za do ra e não-par ti ci pa ti va, re sul tan do na
com ple ta des con si de ra ção de so lu ções al ter na ti vas,
que te ri am ate nu a do bas tan te os da nos ca u sa dos por 
nos sas hi dre lé tri cas. Haja vis ta, in clu si ve, que o Pro -
je to de Belo Mon te já tem um im pac to con si de ra vel-
men te me nor, por que hou ve mais cu i da do.

Por con ta jus ta men te des se am plo im pac to ne -
ga ti vo a que es tão su je i tos a so ci e da de e o meio am -
bi en te é que de ve mos dis cu tir os ro yal ti es e a tri bu ta-
ção so bre ener gia elé tri ca. Em pri me i ro lu gar, de ve-
mos dis cu tir como pode ser re a li za da a al te ra ção de
ro yal ti es so bre a ge ra ção de ener gia elé tri ca. Sa be-
mos que os pre ços são al ta men te com pe ti ti vos e, por-
tan to, nada mais cor re to do que de fi nir alí quo tas mais
jus tas para aque les que irão de pa rar-se com um le-
que de pro ble mas só cio-am bi en ta is de re le vo. Além
dis so, é pre ci so igual men te dis cu tir quem re ce be os
ro yal ti es. O mes mo prin cí pio da jus ti ça deve ser aqui
apli ca do: quem so fre im pac tos deve ser re com pen sa-
do. Hoje, os ro yal ti es, que, na le gis la ção atu al, re ce-
bem o nome de com pen sa ção fi nan ce i ra so bre ex tra-
ção de re cur sos na tu ra is, os ro yal ti es ad vin dos des -
sa ge ra ção de ener gia elé tri ca são re ce bi dos pe los
Mu ni cí pi os atin gi dos pelo re ser va tó rio, em fun ção do
lago que for ma a re pre sa ge ra do ra de ener gia. Entre -
tan to, os Mu ni cí pi os que fi cam aba i xo da bar ra gem
tam bém so frem, o que sig ni fi ca que é pre ci so es tu dar
cri té ri os para am pli ar o le que de be ne fi ciá ri os de for -

ma a po der mos fa zer jus ti ça so bre a per cep ção de ro-
yal ti es, sem cri ar dis tor ções.

A ou tra ques tão, igual men te re le van te, que já foi
abor da da por vá ri os Se na do res, que de ver ser por
nós dis cu ti da du ran te a re for ma tri bu tá ria é a in ci dên-
cia do tri bu to, seja ele ICMS ou IVA. De ve mos re to mar
o gran de de ba te: tri bu ta ção na ge ra ção ou no con su-
mo? De fen de mos fir me men te que o tri bu to in ci da so -
bre a ge ra ção. E por quê? Por que na re gião onde se
gera ener gia – e o Pará é um dos ma i o res pro du to res
do País – con cen tram-se os im pac tos ne ga ti vos. E
para onde vão os re cur sos hoje? Para onde há con -
cen tra ção de con su mo. A re gião ama zô ni ca, que con -
tri bui com a ma i or par te da ener gia elé tri ca ge ra da
nes te País, con so me cer ca de 6% da ener gia ge ra da,
en quan to a re gião Su des te con so me cer ca de 63%.
Para que re al men te se re a li ze a su pe ra ção das de si-
gual da des re gi o na is, que cons ta da nos sa Cons ti tu i-
ção como uma das nos sas fun ções, é pre ci so que os
re cur sos se jam dis tri bu í dos na Fe de ra ção de ma ne i ra
me nos pri vi le gi a da.

Por úl ti mo, gos ta ria de lem brar ao Go ver no Fe -
de ral uma ques tão da ma i or im por tân cia es tra té gi ca.
Exis tem em pre sas pri va das cu jos con tra tos de re gi-
me es pe ci al de sub sí dio ven ce rão du ran te este Go-
ver no. Mu i tas de las são ape nas con su mi do ras de
ener gia, pela qual pa gam ba i xos pre ços. É pre ci so
que a par ce ria pú bli co-pri va do, res sal ta da pela Mi nis-
tra Dil ma Rous seff, se dê com vis tas ao bem ge ral.
De ve mos as su mir uma pos tu ra fir me de exi gir que
tais em pre sas apre sen tem um cro no gra ma de in ves ti-
men tos em ges tão para su prir as suas de man das.
Não po de re mos su cum bir di an te de pres sões para
que se man te nha o pri vi lé gio. Exis te o mer ca do para a 
ener gia e tais em pre sas en con tram-se na cô mo da si -
tu a ção de não in ves tir e con su mir, pa gan do até 70%
me nos do que o con su mi dor re si den ci al. É o caso da
Albras/Alu nor te, que con so me mais ener gia que Be -
lém in te i ra e nada pro duz de ener gia. Isso faz-se ne -
ces sá rio ain da mais di an te do que nos re la tou a Mi -
nis tra na Co mis são de Infra-Estru tu ra: exis tem as fra -
gi li da des que le va ram ao ra ci o na men to de ener gia
ini ci a do em 2001 e a ex pan são de ge ra ção de ener gia
no se tor é fa tor cru ci al para nos so de sen vol vi men to.

Apro ve i to este pro nun ci a men to para di zer que
es sas ques tões – do de sen vol vi men to re gi o nal, da le -
gi ti mi da de do pro ces so de ci só rio, da jus ti ça so ci al –
es ta rão sen do dis cu ti das nos dias 10, 11 e 12 de abril
no en con tro “Os mo vi men tos po pu la res, as ins ti tu i-
ções de en si no e pes qui sa e o de sen vol vi men to re gi-
o nal da área de Tu cu ruí”, a ser re a li za do em Tu cu ruí,
a ma i or hi dre lé tri ca bra si le i ra to tal men te na ci o nal,
onde ire mos dar nos sa con tri bu i ção. De pro gra ma
vas to, cer ta men te en glo ban do a dis cus são que aca -
ba mos de le van tar, o en con tro está sen do or ga ni za do
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pela Ele tro nor te, pelo Mu seu Emí lio Go el di e pelo Ce -
su pa, Cen tro Uni ver si tá rio do Esta do do Pará. Esta-
mos, jun tos, lu tan do para que vin gue a cons tru ção de
um novo mo de lo – já tan tas ve zes aqui fa la do e re pe ti-
do não ape nas por mim, mas tam bém por ou tros Se -
na do res, in clu si ve os da nos sa re gião – que seja par -
ti cu lar men te ori en ta do para o ser hu ma no. Como dis -
se Anto nio Ma cha do, po e ta an da luz, “ca mi nan te, no
hay ca mi no; se hace ca mi no al an dar”.

Por tan to, de i xo re gis tra do que va mos ter um
gran de de ba te, prin ci pal men te na re for ma tri bu tá ria.
V. Exªs já per ce be ram que es ta mos dis cu tin do as sun-
tos, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, fun da men ta is para
o Bra sil, mas, sob a óti ca, com cer te za, do nos so
Esta do, da nos sa re gião, digo que, na ver da de, exis te
um dé fi cit, nes sa re gião, em ter mos de in ves ti men tos
que pos sam re al men te tra zer o de sen vol vi men to.

Por tan to, a dis cus são so bre onde será co bra do
esse im pos to, na ge ra ção ou no con su mo, te re mos
que en fren tar nes ta Casa, e de fen de re mos po der ter
um sis te ma mais jus to, para que tam bém nós, pa ra-
en ses, que te mos um or gu lho imen so de ser mos o se -
gun do Esta do que mais con tri bui com a ba lan ça co -
mer ci al nes te País, de ser mos a ma i or po tên cia hi dre-
lé tri ca des te País, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, e que
o povo de nos so Esta do, tão rico – pois o Esta do do
Pará é a ma i or pro vín cia mi ne ral do mun do –, pos sa
tam bém ter aces so a essa ri que za, por que hoje, in fe-
liz men te, a ma i o ria pas sa ao lar go do aces so a ela.

E é com a pre o cu pa ção com o Bra sil, mas com o 
olhar vol ta do para a Ama zô nia, que sem pre es ta rei
atu an do nes te Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.
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 fa zer dois re gis tros rá pi dos, que con si de ro im-
por tan tes e que di zem res pe i to di re ta men te à vida da
po pu la ção bra si le i ra e, mais de per to, à po pu la ção
mais hu mil de do nos so País.

No pri me i ro de les, que ro di zer que re gis trei e
apre sen tei on tem, ao en cer rar o pra zo para emen das
da Me di da Pro vi só ria nº 116, que tra ta do sa lá rio mí -
ni mo, duas emen das. Não as apre sen tei para au men-
tar o sa lá rio mí ni mo nes te ano, por que en ten do que o
Go ver no jus ti fi cou as con tas e a si tu a ção, e é im por-
tan te dar um voto de con fi an ça a ele. Fiz duas emen -
das para bus car um for ma to di fe ren ci a do e, com elas,
pre ten do in clu ir, na me di da pro vi só ria des te ano, a
pro po si ção de re a jus te dos sa lá ri os mí ni mos de 2004
a 2006, com ga nho real para do brar o po der aqui si ti vo
numa emen da e, na ou tra, para che gar aos US$100
de va lor real do sa lá rio mí ni mo.

Fiz isso por que en ten do que essa po si ção é
tam bém com par ti lha da pelo Pre si den te Lula.Esse foi
um com pro mis so de cam pa nha de Sua Exce lên cia e,
no mo men to em que dis cu ti mos um sa lá rio mí ni mo
ba i xo, de R$240,00  por tan to, aquém da pers pec ti va e 
da es pe ran ça da po pu la ção , é ne ces sá rio con tri bu ir
com o Go ver no. Con tu do, tam bém é im por tan te si na li-
zar que ago ra é um mo men to de di fi cul da de, mas, no
fu tu ro, no mí ni mo, o Go ver no cum pri rá seu com pro-
mis so de cam pa nha, am pli an do o sa lá rio mí ni mo de
for ma real.

Srªs e Srs. Se na do res, te nho cer te za de que es -
sas duas emen das se rão tra ta das com aten ção, por -
que, como dis se, elas po de rão su prir um pou co a la -
cu na de es pe ran ça que a po pu la ção de po si ta hoje no
Go ver no do Pre si den te Lula.

Faço ain da ou tro re gis tro. Já fa lei da tri bu na do
Se na do e que ro vol tar a fa lar so bre o as sun to. No dia
3 de abril, os jor na is pu bli ca ram que a Pe tro bras re du-
ziu o pre ço de qua tro com bus tí ve is: que ro se ne de avi -
a ção, gás para in dús tria, óleo com bus tí vel e naf ta pe -
tro quí mi ca. Aqui da tri bu na, fiz um ape lo para que a
Pe tro bras, a Mi nis tra Dil ma Rous seff e o Go ver no es -
ten des sem a di mi nu i ção de pre ço ao gás de co zi nha
e aos com bus tí ve is, prin ci pal men te o óleo di e sel, que
im pul si o na o trans por te co le ti vo no Bra sil.

Fi quei sa tis fe i to on tem ao ver uma ma té ria da
Glo bo News que di zia: “Pe tro bras pode di mi nu ir o
pre ço do gás de co zi nha e da ga so li na  di zem ana lis-
tas. Qu e da do pe tró leo no Exte ri or e do dó lar per mi ti-
ri am ba i xar o pre ço dos pro du tos em mais de 10%”.

Fi quei fe liz e acre di tei que o Go ver no agi ria ra pi-
da men te e, de cer ta for ma, ca mi nha ria em sin to nia
co nos co, be ne fi ci an do a po pu la ção. Mas hoje li uma
ma té ria em que a Mi nis tra Dil ma Rous seff anun ci a va
que o pre ço da ga so li na e dos de ri va dos de ve rá con ti-
nu ar es tá vel. Por tan to, não há pers pec ti va de di mi nu i-
ção dos pre ços da ga so li na e do gás, pelo me nos a
cur to pra zo, se gun do a ma té ria que re ce bi. Espe ro
que seja uma ma té ria equi vo ca da, e que a Pe tro bras
es te ja es tu dan do a re du ção do pre ço do gás, da ga -
so li na e do óleo di e sel, por que o pre ço do bar ril de pe -
tró leo ba i xou e con ti nu a rá as sim, exa ta men te por
con ta da so lu ção do im pas se da guer ra do Ira que.

Cre io que o pre ço do com bus tí vel au men ta no
Bra sil quan do se diz que o do pe tró leo au men ta no
mer ca do in ter na ci o nal. Isso tem sido uma ver da de
para a Pe tro bras e para o Go ver no o tem po todo. Mu i-
to bem, au men tou-se o pre ço do com bus tí vel quan do
o do pe tró leo foi para US$35, US$37 e US$38. Ago ra,
o pre ço do bar ril caiu para US$26 ou US$27, ou seja,
caiu US$10 por bar ril. É jus to, en tão, já que o pre ço é
de mer ca do, que o pre ço in ter no seja di mi nu í do na
mes ma pro por ção. Então, fica aqui o ape lo e o re gis-
tro.
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Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção das duas
emen das que apre sen tei à me di da pro vi só ria do sa lá-
rio mí ni mo, bem como das ma té ri as que men ci o nei no 
meu dis cur so.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pa pa léo Paes, por ces são do Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre si den te
da Infra e ro, Dr. Car los Wil son, as si nou com o Go ver-
na dor do Ama pá, Sr. Wal dez Góes, no úl ti mo dia 31
de mar ço, o acor do para am pli a ção e mo der ni za ção
do ae ro por to de Ma ca pá.

Fi nal men te, pa re ce que, de po is de oito anos de
as si na tu ras de pro to co los de in ten ções, ja ma is con-
cre ti za das, ve re mos sair do pa pel a tão de se ja da e
ne ces sá ria obra, para que o nos so Esta do do Ama pá
te nha um ae ro por to dig no de ser con si de ra do in ter na-
ci o nal.

Assim, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na lou -
var vi va men te a ini ci a ti va da am pli a ção e mo der ni za-
ção do ae ro por to de Ma ca pá. To dos sa be mos que
nos so po ten ci al tu rís ti co re ce be rá sen sí vel im pul so
de cres ci men to. A área de li vre co mér cio exis ten te
nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá e de San ta na, cuja cri a ção
se deu à fir me atu a ção do Pre si den te José Sar ney,
tam bém re ce be rá gran de im pul so de sen vol vi men tis-
ta, atra in do para o Ama pá pro mis so ras for mas de ge -
ra ção de ri que zas.

Um Esta do jo vem como é o nos so ne ces si ta ser
do ta do de in fra-es tru tu ra, para que seu pro ces so de
de sen vol vi men to não seja re tar da do inu til men te ou
mes mo des ne ces sa ri a men te pre ju di ca do. E o novo
ae ro por to é o pon to de par ti da para que vi a bi li ze mos
nos so po ten ci al de cres ci men to.

Srªs e Srs. Se na do res, des de o tem po em que
fui Pre fe i to de Ma ca pá, ca pi tal do nos so Esta do, te-
mos cu i da do para que o pro je to de am pli a ção e mo -
der ni za ção do ae ro por to se re a li ze. Du ran te meu

man da to, pro vi den ci ei para que fos sem li be ra das as
áre as re ser va das ao ae ro por to, pelo re ma ne ja men to
das po pu la ções lá ins ta la das, ten do sem pre o cu i da-
do de ze lar para que fos sem re lo ca das se gun do cri té-
ri os com pa tí ve is com as exi gên ci as da ci da da nia. Não 
re cor re mos a ne nhum tipo de for ça para pro mo ver tal
re ma ne ja men to. Ele foi fe i to con so an te as re gras se -
gui das pela Pre fe i tu ra, ou seja, con ver san do com a
po pu la ção e mos tran do a ela o que se ria me lhor para
o Mu ni cí pio de Ma ca pá. E, as sim, o povo nos aten-
deu.

Fico ain da mais sa tis fe i to quan do leio nota pu bli-
ca da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo de 4 de abril, atri -
bu in do de cla ra ção ao ex-Se na dor Car los Wil son, Pre -
si den te da Infra e ro, de que o in ves ti men to no ae ro-
por to de Ma ca pá é pri o ri da de do Go ver no Lula para o
se tor de trans por te aé reo. A de ter mi na ção do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de que o pri me i ro pro -
je to a ser re a li za do no se tor fos se o do Ama pá en-
che-nos de or gu lho pela de mons tra ção de apre ço das 
au to ri da des fe de ra is para com to dos nós, ama pa en-
ses.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa obra 
vi tal para o de sen vol vi men to do ex tre mo nor te do
nos so Bra sil com pre en de rá me lho ri as, am pli a ção e
mo der ni za ção do atu al ter mi nal de pas sa ge i ros do
ae ro por to e cons tru ção de uma nova pis ta de pou so e 
de co la gem que pos sa re ce ber todo tipo de ae ro na ve.
Esta re mos, en fim, aber tos à re cep ção de pes so as
vin das de qual quer par te do Bra sil e tam bém – cla ro – 
do ex te ri or.

Até mes mo o trans por te de car gas, che gan do
ou par tin do do Ama pá, será fa ci li ta do. Con clu í mos
que de fi ni ti va men te é o pro gres so che gan do em pas -
sos fir mes ao nos so jo vem Esta do do Ama pá.
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Não pos so, Srªs e Srs. Se na do res; de i xar de
res sal tar a ca pa ci da de de ca ta li za ção do Go ver na dor
Wal dez Góes, que sou be unir to das as Ban ca das po -
lí ti cas em tor no de um pro je to de de sen vol vi men to do
Ama pá e de toda a re gião cir cun dan te. Em ape nas 90
dias, to dos os seg men tos po lí ti cos do Esta do es tão
atu an do em con jun to em prol do Ama pá e de sua po -
pu la ção.

Sr. Pre si den te, as dis tân ci as que se pa ram qua -
is quer dois pon tos dos Esta dos Ama zô ni cos en tre si e 
en tre eles e os de ma is cen tros do Bra sil são gi gan tes-
cas. Fo gem mes mo à es ca la do que ocor re nas de ma-
is re giões do País, so men te en con tran do pa ra le lo no
Cen tro-Oes te.

Por isso, a do ta ção de nos sos Esta dos e, em
par ti cu lar, do Esta do do Ama pá de mo der nos ae ro-
por tos que per mi tam nos sa li ga ção rá pi da, se gu ra e
efi ci en te com ou tros pon tos do Bra sil é algo vi tal.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor José Sar ney.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Se na dor Pa -
pa léo Paes, é com imen sa sa tis fa ção que ouço o dis -
cur so de V. Exª – aliás, mi nha sa tis fa ção é du pla. Pos -
so tes te mu nhar, pe ran te esta Casa, o po lí ti co que V.
Exª é, o ci da dão cor re to e res pe i ta do e o mé di co que
tem fe i to tan ta ca ri da de no Esta do do Ama pá e que
exer ce um sa cer dó cio hu ma no e sá bio. Na po lí ti ca,
tem exer ci do a sua fun ção com gran de se ri e da de,
sen do uma li de ran ça das mais im por tan tes do Esta -
do, haja vis ta a vo ta ção que V. Exª aca ba de re ce ber
nes sa ele i ção. O dis cur so de V. Exª faz jus ti ça ao Pre -
si den te da Infra e ro e ao Pre si den te da Re pú bli ca, que 
de ter mi nou o iní cio das obras do ae ro por to de Ma ca-
pá, tão ne ces sá rio àque le Esta do. Mu i to obri ga do.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor José Sar ney. Fico mu i to hon ra-
do em ou vir de V. Exª, essa fi gu ra ex pres si va da po lí ti-
ca bra si le i ra, es sas pa la vras para um po lí ti co que in -
gres sou na vida po lí ti co-par ti dá ria exa ta men te pela
von ta de do povo da nos sa ter ra. Agra de ço-lhe mu i to.
Isso ser ve de in cen ti vo para que to dos nós que con vi-
ve mos no dia-a-dia com o povo fa ça mos da po lí ti ca
uma for ma de ser vir ao povo. Mu i to obri ga do.

Apro ve i to, Srª Pre si den te, mais uma vez, para
con gra tu lar-me com o povo do Ama pá, com o Go ver-
na dor Wal dez Góez, com sua equi pe de Go ver no e
com o Pre si den te da Infra e ro, Dr. Car los Wil son, por
essa ini ci a ti va em tudo e por tudo opor tu na para o
meu Esta do. Espe ro que pos sa mos bre ve men te es tar

re ce ben do nos sos vi si tan tes num mo der no e con for-
tá vel ae ro por to em Ma ca pá.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Em
nome da Li de ran ça do PMDB, res sal to o pa pel que V.
Exª tem exer ci do no Se na do Fe de ral, so bre tu do na
de fe sa dos in te res ses do seu Esta do. V. Exª nos dá
uma gran de sa tis fa ção no con ví vio que to dos te mos
nes ta Casa, e es pe ra mos, jun tos, cada vez mais, com 
as Ban ca das dos nos sos Par ti dos, tra ba lhan do di u-
tur na men te, mas pen san do sem pre no de sen vol vi-
men to do nos so País, po der co lher os me lho res re sul-
ta dos. Pa ra béns, sin ce ra men te, pela sua atu a ção.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) –
Ouço o apar te do Se na dor Du ci o mar Cos ta.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, pa ra be ni zo o povo do Ama pá
mais uma vez. Na sua es tréia nes ta Casa, eu já fa la va
e cum pri men ta va o povo do Ama pá pela fe liz es co lha
que fez dos seus re pre sen tan tes. Pelo pro nun ci a men-
to que V. Exª fez hoje, te nho cer te za ab so lu ta de que o 
povo de Ma ca pá deve es tar or gu lho so dos seus re-
pre sen tan tes. Pa ra béns a V. Exª. Fico mu i to con ten te
por ter mos pes so as do seu na i pe no nos so Par ti do.
Com cer te za, V. Exª é um or gu lho para to dos nós do
Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro.

O SR. PAPALÉO PAES (Blo co/PTB – AP) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Du ci o mar Cos ta.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, 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) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel Pa van. (Pa u-
sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te por cin qüen ta mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, apre sen to nes te mo men to
uma idéia ino va do ra, que te mos dis cu ti do des de a
cam pa nha ele i to ral, du ran te todo o pe río do de tran si-
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ção e ao lon go de todo o go ver no. Tra ta-se de uma
con cep ção que al guns in te lec tu a is de pres tí gio in ter-
na ci o nal e que al guns pou cos pa í ses, es pe ci al men te
o Chi le, a Espa nha e, ao que me cons ta, a Fran ça, já
co me ça ram a ado tar. Re fi ro-me a uma con cep ção
eco nô mi ca pro mis so ra, por que con se gue rom per a
vi são or to do xa e mo ne ta ris ta que tan tas ve zes tem
pre va le ci do no de ba te eco nô mi co. Essa vi são, ba se a-
da numa pers pec ti va re a lis ta, con tri bu i ria para que
eco no mi as, es pe ci al men te as em de sen vol vi men to e
as com res tri ções se ve ras no ba lan ço de pa ga men to
e nas con tas pú bli cas, hon rem com pro mis sos e igual -
men te te nham uma pre vi são de su pe ra ção da cri se e
do cres ci men to sus ten ta do.

De fen di essa idéia ao lon go de to dos es ses me -
ses, e, ago ra, o Go ver no do Pre si den te Lula as su me
com mu i to en tu si as mo essa pro pos ta. Ba si ca men te,
de fen de mos a cons tru ção de um su pe rá vit pri má rio
nas con tas pú bli cas, es tru tu ral e in de xa do ao Pro du to
Inter no Bru to. O re sul ta do en tre a re ce i ta tri bu tá ria e o 
gas to pú bli co, hoje de 4,25% do PIB bra si le i ro, é um
su pe rá vit ex tre ma men te ele va do. É fun da men tal para
re cu pe rar a con fi an ça do País, com ba ter a in fla ção e
cri ar con di ções a fim de que, fu tu ra men te, a taxa de
ju ros caia e os in di ca do res ma cro e co nô mi cos evo lu-
am po si ti va men te. Esse su pe rá vit tem sido co lo ca do
por cre do res e até mes mo pelo Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal como um pa ta mar não ape nas no Bra -
sil, mas em to dos os 55 pa í ses hoje mo ni to ra dos pelo
FMI, como um va lor em si mes mo in de pen den te men-
te do ní vel de ati vi da de e de cres ci men to eco nô mi co.

Mu i tas ve zes, essa vi são do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal tem pre ju di ca do a re cu pe ra ção das
eco no mi as, quan do não, como foi o caso re cen te da
Argen ti na, le va do a cri ses ain da mais gra ves.

O FMI, Srª Pre si den te, foi cons ti tu í do no acor do
de Bret ton Wo ods, de po is da Se gun da Gu er ra Mun di-
al, para ser uma ins ti tu i ção de so cor ro fi nan ce i ro dos
pa í ses que con tri bu em anu al men te – o Bra sil é só-
cio-fun da dor do FMI. Ao lon go de todo esse pe río do
de pós-guer ra, mu i tas eco no mi as, in clu si ve a nos sa,
ti ve ram que so li ci tar os re cur sos do Fun do para en -
fren tar a con jun tu ra de cri se cam bi al. O FMI apor ta re -
cur sos, di mi nui a pres são so bre o ba lan ço de pa ga-
men tos e con tri bui, sim, para ame ni zar a cri se, que,
evi den te men te é uma das mais gra ves que uma eco -
no mia pode atra ves sar.

Po rém, os con di ci o nan tes do Fun do são ba si ca-
men te dois gran des ob je ti vos: su pe rá vits co mer ci a is
ele va dos, ou seja, ex por tar mais do que im por tar,
para ge rar di vi sas e pa gar a dí vi da, exi gên cia dos cre -
do res e do pró prio Fun do, e su pe rá vit pri má rio ele va-

do. Esses são, por tan to, os dois con di ci o nan tes fun -
da men ta is das car tas do Fun do, das exi gên ci as do
Fun do.

O Bra sil pos sui uma ca pa ci da de es pe ta cu lar de
ge rar su pe rá vit co mer ci al. A nos sa sa fra agrí co la, nos 
úl ti mos dois anos, cres ceu 30% ( 16% este ano ), pro -
du zin do 112 mi lhões de to ne la das de grãos. A mi ne-
ra ção, si de rur gia, pa pel e ce lu lo se, suco de la ran ja
es tão li de ran do as ex por ta ções, que, nos úl ti mos três
me ses, cres ce ram 27%, en quan to as im por ta ções,
ape nas 2,5%. Esta mos ge ran do su pe rá vit, isto é, ex -
por tan do, ge ran do di vi sas, ge ran do em pre go, ten tan-
do sair da cri se. Ao mes mo tem po, es ta mos ge ran do
um su pe rá vit pri má rio de 4,25% do PIB, apre sen tan-
do re sul ta dos su pe ri o res a isso.

Mas va mos com pa rar esse es for ço – já que ro
con ce der o apar te a V. Exa, Se na dor Edi son Lo bão –
do Bra sil com a res pos ta dada pela eco no mia ame ri-
ca na na cri se. Qual foi a res pos ta da eco no mia ame ri-
ca na? Os Esta dos Uni dos ti nham, em 2001, um su pe-
rá vit pri má rio de se ten ta e um bi lhões de dó la res. Em
2002, ti nham um dé fi cit de cen to e no ven ta e nove bi -
lhões de dó la res e, este ano, um dé fi cit pú bli co de
qua tro cen tos bi lhões de dó la res.

Eles di mi nu í ram os im pos tos e a taxa de ju ros,e
au men ta ram os gas tos e os in ves ti men tos para sair
da cri se. Uma po lí ti ca ti pi ca men te key ne si a na, em
que au men ta ram a de man da agre ga da, o in ves ti men-
to, o gas to,e ba i xa ram os ju ros, au men ta ram o cré di to
para sair da cri se e vol tar a pro du zir, para sair da re -
ces são.

No Bra sil, qual é a po lí ti ca do Fun do? Qual é a
res pos ta da po lí ti ca eco nô mi ca? Ti ve mos que au-
men tar a taxa de ju ros. So mos obri ga dos a au men tar
os im pos tos, so mos obri ga dos a cor tar gas tos e in-
ves ti men tos para po der en fren tar a cri se. Por quê?
Por que so mos um país que não tem cré di to ou um
país que tem pou co cré di to ou uma pre cá ria qua li da-
de no cré di to pú bli co.

Exa ta men te por não ter mos como nos fi nan ci ar,
so mos obri ga dos a vi ver com po lí ti cas eco nô mi cas
res tri ti vas. E não há ou tro ca mi nho. O su pe rá vit pri má-
rio é es sen ci al para re cu pe rar o cré di to e ga nhar a
con fi an ça. A subs ti tu i ção de im por ta ções, o su pe rá vit
co mer ci al aju da a su pe rar a cri se cam bi al – como es -
ta mos su pe ran do –, ba i xar a taxa de câm bio, me lho-
rar a re la ção dí vi da pú bli ca/PIB, sair da cri se. Mas o
su pe rá vit pri má rio das con tas pú bli cas é in dis so ciá vel
do ní vel de ati vi da de.

O que es ta mos de fen den do? Que o su pe rá vit
pri má rio seja as so ci a do ao ní vel de cres ci men to eco -
nô mi co. Qu an do a eco no mia cres ce mais, o Bra sil
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tem que di zer ao mun do que pa ga rá mais dí vi das, au -
men ta rá o su pe rá vit, hon ra rá seus com pro mis sos,
au men ta rá seu es for ço para me lho rar e su pe rar o seu 
cré di to. No en tan to, quan do o PIB cai, quan do a re-
ces são se aba te, quan do as ad ver si da des in ter na ci o-
na is são gra ves, o País quer ter o di re i to de re du zir o
seu su pe rá vit pri má rio, para po der man ter um in ves ti-
men to pú bli co mí ni mo es tra té gi co e os gas tos so ci a is
es sen ci a is à pre ser va ção dos in te res ses da so ci e da-
de, por que as de man das so ci a is cres cem na re ces-
são. Ou seja, te mos que in tro du zir um viés key ne si a-
no numa po lí ti ca mo ne ta ris ta a qual hoje es ta mos
sub me ti dos.

O Go ver no Lula não apre sen ta rá essa pro pos ta
para 2004, mas o fará na LDO para 2005 e 2006. Por
quê? Por que pre ci sa mos cri ar con fi an ça e con ven cer
ou tros par ce i ros, di a lo gan do com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal e com o Ban co Mun di al e dis cu tin do
com as na ções mais im por tan tes. O Pre si den te Lula
par ti ci pa rá da re u nião do G-8, con vi da do pelo Pri me i-
ro-Mi nis tro Jac kes Chi rac. O Mi nis tro da Fa zen da irá
ago ra à re u nião do Ban co Mun di al e do BID para de -
ba ter essa vi são. Tam bém re ce bi um con vi te para ir a
Was hing ton e Nova York para de ba tê-la. O Chi le já
está pra ti can do esse me ca nis mo, só que sua dí vi da
pú bli ca é de 10% do PIB; a Espa nha e a Fran ça tam -
bém o pra ti cam. Mas a nos sa dí vi da é 55% do PIB. A
nos sa mar gem de ma no bra é me nor. Mas, se apon-
tar mos uma pers pec ti va de lon go pra zo de um su pe-
rá vit es tru tu ral, de um com pro mis so per ma nen te in-
de xa do ao PIB, te re mos uma pro te ção na ad ver si da-
de, man te re mos in ves ti men to e gas to so ci al.

Gos ta ria de con clu ir, para dar os apar tes, in da-
gan do como o Bra sil vai au men tar as ex por ta ções
agrí co las se não in ves tir em trans por te e por tos. Os
ca mi nhões es tão abar ro tan do os por tos. Uma res tri-
ção or ça men tá ria de tal or dem que im pe de in ves tir
em ener gia, em trans por te e em in fra-es tru tu ra. Que
se gu ran ça o País tem para ge rar com pe ti ti vi da de e
efi ciên cia para con ti nu ar au men tan do as ex por ta-
ções, ge rar su pe rá vit e su pe rar cri ses?

Então, cre io que te mos uma ino va ção teó ri ca,
po lí ti ca e  téc ni ca com res pal do de eco no mis tas im -
por tan tes. E digo, de pú bli co, que ain da du ran te a
cam pa nha con ver sei com o en tão Pre si den te do Ban -
co Cen tral, Dr. Armí nio Fra ga, en tu si as ta e de fen sor
da idéia, dis pos to a di a lo gar na mes ma pers pec ti va.

Por tan to, o Bra sil, por es tar ob ten do uma res-
pos ta eco nô mi ca ade qua da e uma po lí ti ca eco nô mi-
ca res pon sá vel, por ga nhar cre di bi li da de po lí ti ca,
pen so que tem au to ri da de po lí ti ca para sen si bi li zar os 
or ga nis mos mul ti la te ra is e dar iní cio ao de ba te, mos -

tran do um ca mi nho novo, a fim de tra tar o pro ble ma
do su pe rá vit em re la ção ao PIB.

Gos ta ria de ou vir pri me i ra men te o Se na dor Edi -
son Lo bão, Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, com mu i to pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, des de sua cri a ção, após a guer ra, o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal tem sido es pal de ra do
mun do afo ra, so bre tu do em mo men tos ele i to ra is.
Fala-se do Fun do como se fos se o ges tor da eco no-
mia mun di al. O Fun do, diz V. Exª – e o faz mu i to bem
–, é, na ver da de, um ban co com mu i tos só ci os, en tre
os qua is o Bra sil. E quan do há ne ces si da de de re cor-
re mos a ele, as sim como os ou tros pa í ses, nós re cor-
re mos ao Fun do, e o Fun do nos aju da. O Fun do é um
mal ou um bem? Pen so que é um bem. Mas nem sem -
pre re co nhe ce mos isso. É cla ro que deve ser um pou -
co mais ma leá vel, so bre tu do di an te de so lu ções e su -
ges tões como a que V. Exª traz ao de ba te hoje. Che ga
a ser de ses pe ra do ra a idéia de pro du zir cada vez
mais, como es ta mos pro du zin do, ex por tan do, e não
ob ter um re sul ta do in ter no à al tu ra de nos so es for ço.
O que pro põe V. Exª é o con jun to de tudo isso. Ou
seja, uma vin cu la ção do su pe rá vit ao PIB e ao pa ga-
men to da dí vi da. Esta é uma so lu ção cri a ti va, de boa
ori gem, com a ima gi na ção de téc ni cos da in te li gên cia
mun di al. V. Exª não vem a esta tri bu na di zer que é o
au tor da idéia. Ao con trá rio, está ape nas enal te cen do
aqui lo que já exis te em ou tros pa í ses, mas que de ve-
mos ab sor ver. Estou in te i ra men te de acor do com V.
Exª. Esta é uma fór mu la que to dos nós po de re mos
de fen der po li ti ca men te, por que ela re sul ta rá em be-
ne fí cio da eco no mia do Bra sil, do nos so cres ci men to
e da ge ra ção de em pre gos. Cum pri men tos a V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Mu i to obri ga do, Se na dor Edi son Lo bão. De fato, 
pen so que essa é uma idéia co le ti va e, te nho cer te za,
po de re mos cons tru ir tam bém um res pal do co le ti vo
en tre o Par la men to e o Go ver no e abrir esse de ba te
em to das as es fe ras, para bus car con ven cer as ins ti-
tu i ções mul ti la te ra is, os cre do res e o mer ca do de que
essa pers pec ti va de mé di os e lon gos pra zos é mu i to
mais pro mis so ra para a eco no mia do que em pur rar a
re ces são como úni co ca mi nho para o re a jus te da cri -
se de câm bio e das fi nan ças pú bli cas.

Se na dor Ro me ro Jucá, por fa vor.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, lou vo tam bém as ob ser va ções
de V. Exª. Mais do que isso, apla u do o po si ci o na men-
to do Go ver no Lula ao as su mir essa idéia para ser co -
lo ca da na mesa de ne go ci a ções. Sem dú vi da ne nhu-
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ma, é uma so lu ção in te li gen te, que im plan ta um cír cu-
lo vir tu o so no pro ces so de pa ga men to da dí vi da.
Hoje, com a ques tão do su pe rá vit, o cír cu lo é vi ci o so,
te mos an da do para trás. Ape sar do gran de es for ço
que é fe i to no País, a eco no mia tem tido as suas di fi-
cul da des. Sem dú vi da ne nhu ma, essa é uma so lu ção
in te li gen te, cri a ti va e que me re ce o apo io do Se na do
bra si le i ro. Te nho cer te za de que a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e to dos nós es ta re mos ao lado
des sa so lu ção. E gos ta ría mos de aju dar no pro ces so
de ne go ci a ção. De ve mos ir além. O Se na do po de rá
con tri bu ir efe ti va men te nes sa ques tão, as su min do
um po si ci o na men to po lí ti co. Esse é um ca mi nho que
deve ser apro fun da do. Qu e ro pa ra be ni zá-lo pe las ob -
ser va ções e apla u dir o Go ver no Lula por di re ci o nar
por esse ca mi nho a ne go ci a ção do su pe rá vit com o
FMI.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Se na dor Ro me ro Jucá, te nho fa la do re ser va da
e pu bli ca men te da qua li da de da sua in ter lo cu ção, as -
sim como da res pon sa bi li da de com que cum pre o seu 
man da to de par la men tar e das suas ati tu des não só
nos pa re ce res, mas tam bém na crí ti ca, que é pró pria
da Opo si ção, da re la ção com o Go ver no. É lou vá vel a
se ri e da de de suas mo ti va ções, bem como o seu es pí-
ri to pú bli co.

Qu e ro di zer que me sin to mu i to in cen ti va do com 
essa in ter ven ção. De fato, po de mos es ti mu lar esse
de ba te na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Se ria
de gran de aju da um pro nun ci a men to do Se na do so -
bre o tema. Po der-se-ia cons ti tu ir uma Co mis são des -
ta Casa para dis cu tir essa ma té ria com o Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal e com o Ban co Mun di al, para
mos trar que é um pro je to de na ção. Te nho cer te za de
que é um pro je to em vir tu de da con ver sa de que par ti-
ci pa ram o Pre si den te Du hal de, o Pre si den te La gos, o
Pre si den te Fox, o vice-Mi nis tro da Fa zen da da Ale-
ma nha, que es te ve no Bra sil, e vá ri as au to ri da des do
go ver no ame ri ca no. Não ape nas para o Bra sil, mas
tam bém para o FMI é uma pos si bi li da de con cre ta e
pro mis so ra de ino var, de cri ar, de avan çar, para que
não re pi ta mos si tu a ções eco nô mi cas em que a or to-
do xia le vou ao agra va men to da cri se. Nes se caso os
cre do res per dem. So bre tu do o povo, a  Na ção, o País, 
per de mu i to, por si tu a ções como a que ocor reu na
Argen ti na re cen te men te.

Ouço o Se na dor Re nan Ca lhe i ros com pra zer.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, em nome da Li de ran ça do PMDB,
eu gos ta ria de pa ra be ni zar V. Exª, que tem ab so lu ta ra -
zão. O Bra sil tem como vo ca ção o cres ci men to eco nô-
mi co. Hou ve um pe río do de mais de cin qüen ta anos

em que o Bra sil foi o País que mais cres ceu eco no mi-
ca men te. Daí a enor me ca pa ci da de que tem de ge rar
su pe rá vit cada vez ma i or. Essa re gra, essa con cep ção
nova, essa vi são que V. Exª de fen de, e que mu i ta gen te
tam bém de fen de, em todo o mun do – V. Exª men ci o-
nou eco no mis tas, es pe ci a lis tas, in te lec tu a is que têm
esse en ten di men to –, se ria mu i to boa para nos so País. 
Se o Bra sil cres ces se mais, evi den te men te te ria um
su pe rá vit ma i or e pa ga ria mais; se cres ces se me nos,
te ria um su pe rá vit me nor sem sa cri fi car in ves ti men tos
na in fra-es tru tu ra, so bre tu do na área so ci al. No que
pu der mos, mo des ta men te, va mos co la bo rar com V.
Exª para que esse de ba te seja apro fun da do aqui no
Se na do Fe de ral, para que pos sa mos ter com o FMI e
com ou tros or ga nis mos in ter na ci o na is uma re la ção
efe ti va men te me lhor. Pa ra béns.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Agra de ço a in ter ven ção do Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB, ma i or Ban ca da nes ta Casa,
que tem um pa pel fun da men tal na ati vi da de do Se na-
do. Lem bro-me da his tó ria do MDB e dos seus eco no-
mis tas. Alguns fo ram meus com pa nhe i ros de uni ver-
si da de – co le gas, pro fes so res – como Car los Les sa,
Ma ria da Con ce i ção Ta va res, João Ma nu el Car do so
de Mel lo, Luis Gon za ga Bel luz zo, e tan tos ou tros que
as ses so ram di re ta men te o en tão Pre si den te Ulysses
Gu i ma rães. Te nho cer te za de que co mun gam com
essa tese, que já foi dis cu ti da com al guns re ser va da-
men te. Eles pos su em gran de sim pa tia por essa pos si-
bi li da de e, as sim, aju da rão a dar sus ten ta ção po lí ti ca,
aca dê mi ca, in te lec tu al a esse es for ço. A Ban ca da do
PMDB no Se na do pode ter um pa pel de ci si vo nes sa
ne go ci a ção.

Mu i to obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
Con ce do um apar te ao Se na dor Ro dolp ho Tou -

ri nho.
O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-

dor Alo i zio Mer ca dan te, a idéia de V. Exª é mu i to pró -
pria, mu i to in te li gen te, mu i to ade qua da. Eu me per mi-
ti ria, so men te, dar duas su ges tões: uma, de ca rá ter
in ter no, e a ou tra, re la ti va a esse re la ci o na men to com
o FMI. Esse re la ci o na men to já foi dis cu ti do, mas há
al te ra ção de pro ce di men tos con tá be is, no sen ti do de
con si de rar in ves ti men to e des pe sa. Em fun ção dis so,
de al gu ma for ma, as prin ci pa is es ta ta is bra si le i ras fo -
ram, e ain da es tão, im pe di das de in ves tir. Os cál cu los
da Pe tro bras, há dois anos, in di ca vam que po de ría-
mos ter atin gi do o equi lí brio en tre con su mo e auto-su -
fi ciên cia,  o que não acon te ceu por que, em vir tu de da
fal ta de in ves ti men to, de i xa mos de pro du zir de cer ca
de 200 mil bar ris por dia. No ano pas sa do, se não me
en ga no, qua se con se gui mos isso do Fun do. Ou tra su -
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ges tão é re fe ren te aos Esta dos. O su pe rá vit pri má rio,
que é um pro ble ma na ci o nal, aca ba sen do con si de ra-
do, úni ca e ex clu si va men te, res pon sa bi li da de do Go -
ver no Fe de ral, na ge rên cia dos pro ble mas do
dia-a-dia. Ha ve ria uma for ma de os Esta dos tam bém
par ti ci pa rem des se em pe nho se re ce bes sem al gum
be ne fí cio. Assim, ha ve ria in te res se de les na for ma ção
do su pe rá vit pri má rio.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Ago ra vou di ri gir –me ao ex-Mi nis tro Tou ri nho.
Sei que V. Exª e a equi pe eco nô mi ca an te ri or, de fen-
de ram, com mu i ta fir me za, uma mu dan ça na con cep-
ção da con ta bi li da de do gas to pú bli co, para se pa rar o
fi nan ci a men to do in ves ti men to como con ce i to para o
su pe rá vit pri má rio. Isso per mi tiu, no acor do com o
Fun do, que a Pe tro brás man ti ves se seu pro gra ma de
in ves ti men to, o que foi uma con quis ta im por tan te.
Mas ou tros se to res, in clu in do o de ener gia elé tri ca,
não es tão in se ri dos nes sa vi são.

Nes sa dis pu ta de con ce i to, será mais fá cil avan -
çar mos nes sa di re ção se pro je tás se mos um su pe rá-
vit es tru tu ral in de xa do à taxa de cres ci men to do PIB a
mé dio e lon go pra zo. O Bra sil tem um cres ci men to
cla ro, tem re gras cla ras, que se rão al te ra das em vir tu-
de da evo lu ção da con jun tu ra eco nô mi ca. Isso dará
uma per cep ção do mer ca do fi nan ce i ro e uma pos si bi-
li da de de in ves ti men to, o que se gu ra men te será o
me lhor para to dos, es pe ci al men te para ge rar em pre-
go e pro du ção no Bra sil.

Ouço o Se na dor Tião Vi a na, Lí der do nos so Blo -
co.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, de se jo cum pri men tar V. Exª pela
con se qüên cia e opor tu ni da de do pro nun ci a men to
que faz. V. Exª de mons tra, com suas pa la vras, a pro -
fun di da de que tem o Go ver no na área eco nô mi ca, a
res pon sa bi li da de com que tem tra ta do os mo men tos
di fí ce is da po lí ti ca mo ne ta ris ta que o Bra sil vi veu, que
nos as fi xi a ram, a su bor di na ção a um re fe ren ci al que
ti ve mos com a eco no mia na ci o nal, quan do o su pe rá-
vit ca u sa va, sem dú vi da al gu ma, toda a in vi a bi li da de
de ex pan são da so ci e da de. Ago ra, o Go ver no afir ma
um oti mis mo com um ce ná rio ma cro e co nô mi co, olha
com oti mis mo para o ama nhã do nos so País, acre di ta
no au men to das di vi sas, acre di ta na res pon sa bi li da de
que tem no tra ta men to da dí vi da e olha para as suas
po ten ci a li da des de ma ne i ra mu i to cla ra. Ti ve mos um
de ba te com o Pre si den te do BNDES, que apon ta va o
po ten ci al de ex pan são, por exem plo, na in dús tria na -
val, na qual o Bra sil paga US$6 bi lhões por ano só
para o trans por te de mer ca do ri as que che gam aqui.
Isso pode ser uma re ce i ta in ver ti da, uma re ce i ta na ci-

o nal. O pro nun ci a men to de V. Exª de mons tra que é
pos sí vel con fi ar e acre di tar que o Bra sil não pode
abrir mão do au men to de di vi sas, de man ter sua re la-
ção de res pon sa bi li da de no ce ná rio com as ins ti tu i-
ções mul ti la te ra is e de acre di tar que é pos sí vel olhar
com a res pon sa bi li da de de quem tem um gran de po -
ten ci al, mas que não pode en fra que cer a sua so ci e-
da de. Acre di to que essa é uma equa ção que não des -
pre za a res pon sa bi li da de her da da com a po lí ti ca mo -
ne tá ria, mas olha com a vi são do de sen vol vi men to
na ci o nal, como algo su bli me para o ama nhã do nos so
País. Pa ra béns! Tra ta-se de ma té ria acer ta da, com a
ex pe riên cia ma du ra ad qui ri da em pa í ses que têm ca -
rac te rís ti cas se me lhan tes e que têm dado cer to. Mu i-
to obri ga do.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Se na dor Tião Vi a na, V. Exª tra tou de um tema
co ne xo a essa dis cus são, que é fun da men tal para a
eco no mia bra si le i ra.

Hoje te mos um vo lu me de cré di to em re la ção ao 
Pro du to Inter no Bru to de ape nas 23%. So mos um
país sem cré di to. E quan to a essa vo ca ção de cres ci-
men to, o Prof. Car los Les sa usou, no de ba te, se gun-
da-fe i ra, na Câ ma ra de Co mér cio Bra sil-Esta dos Uni -
dos, a ex pres são de que o Bra sil era um ca va lo que ti -
nha um fre io aper ta do na boca e não con se guia cor -
rer. E esse fre io é, fun da men tal men te, a fal ta de cré di-
to. Os Esta dos Uni dos têm 115% do PIB de cré di to, o
Chi le tem 85% do PIB de cré di to e nós, que con se gui-
mos fa zer a agri cul tu ra cres cer 30% em 2 anos, te-
mos um vo lu me de cré di to de 23%.

O se tor ex por ta dor bra si le i ro, que ala van cou as
ex por ta ções nes se ce ná rio in ter na ci o nal de cri se ex -
por tan do 27% a mais nos úl ti mos 3 me ses, está sem
cré di to, com as li nhas in ter na ci o na is ain da vol tan do
len ta men te. Por isso mes mo, o Esta do é o gran de su -
pri dor de cré di to. O BNDES, o Ban co do Bra sil, a Ca i-
xa Eco nô mi ca Fe de ral, os in ves ti men tos são es sen ci-
a is para ala van car o cres ci men to num país como o
nos so.

Pre ci sa mos re cu pe rar cré di to, ter qua li da de de
cré di to. O art.192, re ti ran do os 12% da Cons ti tu i ção,
di mi nui par te do ris co, para di mi nu ir a taxa de ju ros na 
pon ta. Pre ci sa mos dis cu tir a Lei de Fa lên ci as, as re -
for mas, tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, o que vai nos aju -
dar a cons tru ir mais cré di to. Se ti ver mos um su pe rá vit
pri má rio ga ran ti do a mé dio e lon go pra zo, mas as so-
ci a do ao ní vel de cres ci men to eco nô mi co, te re mos
ga ran tia de um pa ta mar de cré di to de in ves ti men to
pú bli co, es sen ci al para con se guir mos um cres ci men-
to sus ten ta do, ain da que mo de ra do, nos pró xi mos
anos e su pe rar mos as nos sas di fi cul da des.
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O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Alo í sio Mer ca dan-
te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Pas so a pa la vra ao nos so Lí der, com ba ti vo e
sem pre pre sen te em to dos os mo men tos des ta Casa,
Arthur Vir gí lio, in ter lo cu tor an ti go e ago ra com mais
es pa ço nes te ple ná rio azul, que é bem me lhor do que
aque le ver de, por que aqui po de mos dis cu tir com mais 
tem po e pro fun di da de.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Pos so até
di zer, Lí der, que fi ca mos mais ín ti mos, até pela so bra
de es pa ço. Qu e ria pa ra be ni zar V. Exª pelo dis cur so
opor tu no. Antes de te cer os co men tá ri os so bre ele,
de se jo re gis trar que vejo a sua atu a ção como Lí der
cres cer. É mu i to bom po der pro cla mar isso fa zen do a
opo si ção dura e às ve zes in fle xí vel que faço por de-
ver, por obe diên cia à de mo cra cia e ao povo. O povo
dis se: faça opo si ção – e eu aqui faço opo si ção – não
ao Bra sil, mas a even tu a is equí vo cos que pos sam es -
tar sen do co me ti dos pelo Go ver no, que tem um Lí der
do ca li bre de V. Exª. Vejo em V. Exª um Lí der que se
agi gan ta. O tema que traz hoje me re ce ser dis cu ti do a 
fun do: cré di to, evi tan do sol tar o cré di to, evi tan do a
cha ma da in fla ção de de man da, e por isso não ti rei a
ra zão do Go ver no Lula quan do, ago ra mes mo, aper -
tou o com pul só rio re ti do dos ban cos. Um gran de de -
sa fio se ria lu tar mos para em qua tro anos ter mos in fla-
ção ba i xa, o mais per to de zero que pos sa mos che -
gar, com cres ci men to em ta xas que su po nho que não
de ve ri am es tar aba i xo de 4%, e, ao mes mo tem po,
com a pers pec ti va de sus ten tar isso nos pe río dos que 
vi rão. Vejo que ou tro de sa fio é che gar mos com o cré -
di to mais ba ra to na pon ta do con su mo. Se ti ver mos,
fu tu ra men te, ta xas de ju ros bá si cas – di ga mos – de
12%, te ría mos que ter um país que co bras se na pon ta
do con su mo 20% pelo cré di to ofer ta do, além de se
au men tar a pró pria ofer ta do cré di to. Mas que ro fi car
no cer ne do dis cur so de V. Exª. Deu cer to no Chi le, e
V. Exª foi mu i to fe liz e ho nes to ao di zer da di fe ren ça de 
como o Chi le pode li dar com sua dí vi da in ter na, e o
Bra sil, que tem um qua dro mais de fi ci en te nes se
cam po. É uma idéia a ser ana li sa da. Meu Par ti do a
ana li sa rá com todo o res pe i to e apre ço. Fi na li zo, Lí der
Alo i zio Mer ca dan te, di zen do que, para mim, há um di -
ag nós ti co que me apon ta um es for ço bru tal da so ci e-
da de, o que gera cres ci men to ba i xo, ju ros mais al tos
e o qua dro de uma cer ta le tar gia eco nô mi ca há al gum
tem po. Te mos cer ca de 4,3% do PIB a tí tu lo de ralo da
Pre vi dên cia pú bli ca, o ge ral da Pre vi dên cia – isso é
um bru tal es for ço –, e te mos um su pe rá vit que ago ra
está es ti pu la do para che gar a 4,25%. Isso tudo dá

algo em tor no de 8,6% do PIB de es for ço que a Na ção
bra si le i ra faz, sem que esse es for ço vire, a cur to pra -
zo, em pre gos e in ves ti men tos. É algo mu i to duro. Para 
mim, a po lí ti ca de su pe rá vit tem que ser man ti da. A re -
for ma da Pre vi dên cia pre ci sa ser fe i ta. A opor tu ni da-
de que terá o Go ver no de V. Exª de mos trar a face, o
ros to, a cara e que quer efe ti va men te re for mar, ser vi-
rá para mo ti var a nós da Opo si ção, in clu si ve, e para
mos trar que o Bra sil as su me um com pro mis so mu i to
cla ro num pro ces so de não cair em de fa ult, de res ga-
tar seus com pro mis sos in ter nos e ex ter nos o tem po
in te i ro. Por tan to, o prin cí pio do su pe rá vit sen do man ti-
do, o Bra sil apro fun dan do seu com pro mis so com vo -
tar re for mas pro fun das nas es tru tu ras que ain da, em
gran de par te, são car co mi das, po de rá pa ra le la men te
a isso dis cu tir pon tos que jul go bas tan te atra en tes,
como, por exem plo, a idéia de se vin cu lar o pa ga men-
to de dí vi da e o es for ço de su pe rá vit aos mo men tos
de ma i or e de me nor bo nan ça. Fa ría mos uma es pé cie
de fun do – esse fun do fun ci o na no Chi le, re pi to, mu i to
bem –, que de i xa ria o Bra sil cum prin do, tal vez com a
mé dia do que hoje ele cum pre, sen do me nos sa cri fi-
ca do na hora da di fi cul da de e não ten do tan ta fol ga na 
hora da bo nan ça ma i or. É um de ba te que te mos que
in tro du zir na Casa e nes se ní vel. Te mos que ir para o
va re jo, mu i tas ve zes, mas é mu i to bom ir mos para o
ma cro. V. Exª está de pa ra béns pela ini ci a ti va – eu não
po de ria nun ca per der a opor tu ni da de de me co lo car
na ten ta ti va de fi car em acor do com V. Exª e este é um 
mo men to mu i to bom. Ain da não digo que es tou de
acor do, mas es tou a ca mi nho de ver qual é a pers pec-
ti va real des sa co in ci dên cia. No mais, in sis to que, se
man ti ver mos o prin cí pio do su pe rá vit, de sem pre “su -
pe ra vi tar” a eco no mia, o Bra sil um dia po de rá – e não
é para já – ser su pe ra vi tá rio, quem sabe até do pon to
de vis ta no mi nal. Esse é o gran de ob je ti vo de lon go
pra zo da Na ção, ob je ti vo a ser al can ça do por quem
ma ne ja a nos sa eco no mia, atra vés de vá ri os go ver-
nos que se vão su ce den do uns aos ou tros, pelo pró -
prio jogo de mo crá ti co. A idéia de V. Exª me re ce res pe-
i to e o Par ti do irá ana li sá-la. Pa ra béns! Vol to a re a fir-
mar que o ca lor com o qual me jogo à luta de fen den do
as mi nhas po si ções – que mu i tas ve zes não são co in-
ci den tes com as po si ções de V. Exª – ao con trá rio de
di mi nu í rem o apre ço e a ad mi ra ção que sin to por V.
Exª, au men tam. Te nho algo que é da mi nha per so na li-
da de: aca bo gos tan do mu i to das pes so as que me en -
fren tam com a le al da de que V. Exª o faz. Mu i to obri ga-
do.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Se na dor Arthur Vir gí lio, nada dis so que es ta-
mos fa zen do aqui foi com bi na do, é ab so lu ta men te es -
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pon tâ neo e, por isso, mais ver da de i ro. Acre di to que o
sen ti men to seja re cí pro co e que a le al da de seja um
va lor fun da men tal na po lí ti ca, as sim como a co e rên-
cia, acre di tar nos prin cí pi os, ter po si ção. Lem bro-me
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros ou tro dia fa lan do que V.
Exª tem po si ção. Ter po si ção, ter lado na vida é de ci si-
vo no pro ces so po lí ti co. V. Exª tem lado, tem po si ção,
tem com ba ti vi da de, é duro, im pla cá vel e às ve zes um
pou co in jus to. Eu, como Go ver no, faço ques tão de di -
zer isso. V. Exª, mu i tas ve zes, dis se a mes ma co i sa
nos em ba tes que fi ze mos no pas sa do e que fa ze mos
hoje. Isso tem en gran de ci do a dis cus são po lí ti ca. É
mu i to im por tan te um Go ver no sa ber ou vir a Opo si-
ção, apren der com ela, cor ri gir seus er ros, não ter ar -
ro gân cia e pre po tên cia. Te mos que avan çar na qua li-
da de do de ba te po lí ti co do País.

Qu an do V. Exª es ta va fa lan do, lem brei-me de
algo in te res san te. Qual é a di fe ren ça en tre a po lí ti ca e
a cul tu ra? A po lí ti ca pre ci sa mu i to mais da cul tu ra do
que a cul tu ra da po lí ti ca. Apren de mos com a cul tu ra.
A dis pu ta pelo po der é sem pre a des tru i ção do ou tro,
só há lu gar para um. Qu an do se dis pu ta um car go, só
há uma vaga. Na cul tu ra não. Qu an do um com po si tor
faz uma mú si ca, ou tros po dem can tá-la, é mu i to mais
fá cil dis tri bu ir a cul tu ra, so ci a li zá-la e con vi ver em seu
mun do. São dois mun dos dis tin tos, mas po de mos
apren der com a cul tu ra. Exis tem al gu mas te ses e al -
gu mas idéi as que po dem ser de to dos e, sen do de to -
dos, são mu i to me lho res e mu i to mais for tes. Essa é
uma idéia que não é mi nha, mas que abra cei.

O Pre si den te do Ban co Cen tral Armí nio Fra ga
de fen dia essa idéia. Ele não le vou essa idéia a pú bli co
por que, na fun ção em que es ta va e no mo men to que
atra ves sá va mos, não era apro pri a do to car nes se
tema. Tan to é as sim que nun ca tra tei des se tema pu -
bli ca men te, nun ca va zou uma nota e dis cu ti lon ga-
men te com Armí nio, que foi um dos en tu si as tas da
ma té ria, ten do in clu si ve le van ta do ar ti gos e tex tos. S.
Exª mos trou no mun do aca dê mi co in ter na ci o nal
quem es ta va de fen den do a pro pos ta. Era dis po si ção
dele de fen der a idéia e che gou dis cu ti-la com vá ri os
eco no mis tas, como Ro ber to La vag na, com os Mi nis-
tros da Fa zen da do Chi le e do Mé xi co. Sin to que essa
é uma idéia mu i to con ver gen te e pro mis so ra.

Te nho por isso ab so lu ta con vic ção de que, se
apro fun dar mos o de ba te no Se na do, va mos aju dar o
Bra sil nes sa di re ção. Enten do que o Go ver no, as sim
como o ex-pre si den te do Ban co Cen tral Armí nio Fra -
ga, que ti nha a de vi da ca u te la, não pode pro por isso
ime di a ta men te. Eu di ria que não pode se quer an dar
nes sa di re ção no pró xi mo ano, pois ain da é cedo. Te -
mos de avan çar nas re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá-

ria, mos trar o com pro mis so com a res pon sa bi li da de
fis cal, fa zer o es for ço para avan çar nas ex por ta ções e 
no sal do co mer ci al para ga nhar con fi an ça, cre di bi li-
da de e apo io para as ini ci a ti vas mais ino va do ras. Mas
po de mos des de ago ra abrir o de ba te.

Por isso es ta mos su ge rin do que a LDO, que tem 
me tas para o pró xi mo ano, mas tem di re tri zes para os
anos de 2005 e 2006, que po de rão ser de ba ti das ao
lon go de um ano, já de ve ria apon tar essa con cep ção.

Então, para 2005 e 2006, es ta mos pro pon do
essa pos si bi li da de de in de xa ção do su pe rá vit pri má-
rio ao PIB, de abrir essa dis cus são no Con gres so Na -
ci o nal com a so ci e da de bra si le i ra, com os cre do res,
nos or ga nis mos mul ti la te ra is.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Ouço V. Exª an tes de con clu ir.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, em pri me i ro lu gar, que ro sa u dar
e pa ra be ni zar V. Exª pelo dis cur so de hoje. Des de o
mo men to em que o co nhe ci, quan do V. Exª era Asses -
sor para Po lí ti cas Eco nô mi cas, da Cen tral Úni ca dos
Tra ba lha do res, e na épo ca eu era Pre si den te da CUT,
no Esta do do Acre, eu ou via aten ta men te, as suas for-
mu la ções às qua is eu ten ta va re pro du zir da ma ne i ra
que po dia, na que le Esta do. V. Exª como Lí der do Go -
ver no no Con gres so Na ci o nal, mu i to tem con tri bu í do
para o en gran de ci men to das duas Ca sas; é uma pes -
soa que tem man ti do o equi lí brio, o res pe i to, a co e-
rên cia e de ter mi na ção, su pe ran do in clu si ve mi nhas
ex pec ta ti vas. Esta Casa se en gran de ce com seus de -
ba tes; o PT, tem gran de res pe i to por V. Exª. Gos ta ria
de con ti nu ar ob ser van do-o e ten do aces so aos tex tos
re di gi dos por V. Exª – aca bei de ler o seu ar ti go pu bli-
ca do re cen te men te. A nos sa Casa, o Bra sil e o Go ver-
no ga nha rão mu i to com a sua in ter ven ção, con tri bu i-
ção e atu a ção. Pa ra béns! To dos nós, aqui, tam bém
es ta mos de pa ra béns. Obri ga do.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Se na dor Sibá, V. Exª ago ra aca ba de me com -
pro me ter de fi ni ti va men te. Não pela con di ção de as-
ses sor eco nô mi co do mo vi men to sin di cal e pos te ri or-
men te da CUT, mas por que isso já faz 20 anos.

Então, ve mos que o tem po pas sou e não es ta-
mos mais tão jo vens. E eu ter mi no com isso: exa ta-
men te por que não es ta mos tão jo vens, por que são 30 
anos de mi li tân cia, 22 anos de cons tru ção do nos so
Par ti do, e eu di ria que pre ci sa mos ter mais pres sa,
mais se ri e da de e mais res pon sa bi li da de, mas não
per der a pers pec ti va de ou sar e de ino var.
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Então, eu acre di to que a de fi ni ção do go ver no
por esse ca mi nho é ou sa da, mas ma du ra, equi li bra-
da, res pon sá vel e, te nho cer te za, au men ta rá a cre di-
bi li da de do Go ver no Lula, não ape nas por de fen der
uma pro pos ta pro mis so ra no mun do in te lec tu al aca -
dê mi co, mas, so bre tu do, por apre sen tá-la com todo o
cu i da do que o mo men to eco nô mi co exi ge.

Não de ve mos nos pre ci pi tar e im por, mas de ve-
mos cons tru ir e con ven cer para po der, de fato, abrir o
es pa ço na nos sa po lí ti ca eco nô mi ca e, com isso, per -
mi tir um de sen vol vi men to sus ten ta do e du ra dou ro tão 
fun da men tal para re ver ter a ex clu são so ci al, para me -
lho rar o sa lá rio, o em pre go e a ren da do povo, que é a
ra zão ma i or do nos so man da to.

Eu agra de ço a ge ne ro si da de da Mesa e dos de -
ma is par ti ci pan tes des te ple ná rio. Te nho cer te za que
saio bas tan te mo ti va do com essa dis cus são e con-
ven ci do de que o Se na do Fe de ral es ti mu la rá esse de -
ba te e con tri bu i rá de ci si va men te para este pro ces so.
E, como em ou tros mo men tos que ti ve mos nes te Ple -
ná rio, ela será uma pro pos ta co le ti va da ins ti tu i ção e,
es pe ro, uma pro pos ta da na ção para que pos sa mos
abrir es pa ço para o cres ci men to e para o em pre go e,
di ria, para um de sen vol vi men to sus ten ta do no País.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SR. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce do

a pa la vra ao no bre 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, não po -
de ria de i xar de di zer que não pude ou vir in te gral men-
te o dis cur so do Lí der do PT, o Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te. Con tu do, pelo que pude ou vir, acre di to que
essa pro pos ta en con tra rá re al men te res so nân cia no
meio po lí ti co e in te lec tu al de todo o País. Não ape nas
o Go ver no Lula vai de fen dê-la, mas ou tros se to res
des ta Na ção vão ex pri mir tam bém apro va ção à pro -
pos ta. Srª Pre si den te, digo isso por que to das as so lu-
ções até ago ra en gen dra das, no sen ti do de fa zer com
que o nos so País pos sa sair da cri se em que se en -
con tra, têm tra zi do sa cri fí ci os para o povo bra si le i ro.
Não po de mos ter ilu sões de que a Re for ma da Pre vi-
dên cia será in do lor ou de que a Re for ma Tri bu tá ria,
mes mo que o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci diga que nin -
guém vai per der com ela, não tra rá con se qüên ci as,
quer para os Esta dos, quer para o pró prio Go ver no
Fe de ral.

Ve ri fi co de po is do dis cur so do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te que, fi nal men te, o Go ver no vol ta os olhos
para o ex te ri or e lan ça um de sa fio, uma pro pos ta que
não é o dis cur so da mo ra tó ria, que não é o dis cur so

de sim ples men te de i xar de pa gar a dí vi da, mas é um
dis cur so mu i to mais con sis ten te e mais re a lis ta, para
que pos sa mos ter da par te dos cre do res na ci o na is
uma sin to nia ma i or com os de se jos e as as pi ra ções
do povo bra si le i ro. É atra vés des sa pro pos ta, que não
co nhe ço e es tou até sen do mu i to ou sa do, pois des co-
nhe ço os de ta lhes, nem sou eco no mis ta, es tou até
me ar ris can do, mas, na ver da de, cre io que essa li nha
a ser ado ta da pelo Go ver no vai tra zer – se ti ver o su -
ces so que nós de se ja mos – um de sa fo go mu i to gran -
de para a Na ção bra si le i ra.

Por ou tro lado, Srª Pre si den te, ve nho a esta tri -
bu na para di zer que se tra vou aqui um de ba te dos
mais aus pi ci o sos, dos mais im por tan tes, a res pe i to
da se gu ran ça pú bli ca. Aliás, esta Casa tem mos tra do
nes ta le gis la tu ra a al tu ra dos de sa fi os da nos sa Na -
ção, e o que se ou viu hoje du ran te toda a ma nhã na
Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, que é vin cu la da
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fo -
ram de po i men tos, de cla ra ções e in for ma ções das
mais va li o sas do Juiz do Tri bu nal de Alça da de São
Pa u lo, o Dr. Wal ter Fan ga ni el lo Ma i e ro vitch, de um
pro mo tor pú bli co, da Se cre tá ria Na ci o nal de Jus ti ça
do Mi nis té rio da Jus ti ça, Drª Cláu dia Ma ria de Fre i tas
Cha gas, e do Co ro nel José Vi cen te da Sil va Fi lho. To -
dos trou xe ram a sua con tri bu i ção.

Não vou can sar as Srªs e os Srs. Se na do res re -
pro du zin do tudo o que se ou viu, por que a hora pró pria
era a da re u nião des sa sub co mis são. Entre tan to, o
que se ou viu nos deu a fir me cons ta ta ção e con clu são
de que pre ci sa mos fa zer um ver da de i ro mu ti rão para
com ba ter a vi o lên cia nes te País. Den tro das me lho res
in ten ções, sem que rer me lin drar nin guém, o juiz cri ti-
cou al guns pon tos da le gis la ção exis ten te no nos so
País, no que toca à le gis la ção do sis te ma car ce rá rio e 
à le gis la ção pe nal pro pri a men te dita. Sem que rer co -
brar do Go ver no mais do que ele deve. Cri ti cou-se o
Pla no de Se gu ran ça Pú bli ca na me di da em que esse
pla no até ago ra, des de o Go ver no Fer nan do Hen ri-
que, li mi tou-se a um pla no ge ra do no ven tre do Exe -
cu ti vo sem ou vir o Ju di ciá rio, sem ou vir o Le gis la ti vo,
ou vin do os Esta dos, mas sem a au diên cia que es ses
de ve ri am ter.

Pois bem, esse de ba te de mons trou cla ra men te
que pre ci sa mos atu ar em vá ri as fren tes e que cada
um tem que fa zer a sua par te. O juiz, fa lan do so bre a
le gis la ção ita li a na, apon tou a de fa sa gem da nos sa le -
gis la ção, a dis tân cia em que nos en con tra mos, quan -
do fa la mos de en du re ci men to no com ba te ao cri me,
no com ba te à vi o lên cia, a dis tân cia em que nos en-
con tra mos em re la ção à Itá lia quan do re sol veu com -
ba ter o cri me or ga ni za do.
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Acre di to que a Co mis são, de uma for ma mais
con sis ten te, irá tra zer cla ros re sul ta dos para o Ple ná-
rio des ta Casa. Isso não vai de mo rar mu i to, por que
está na nos sa pa u ta um pro je to de lei que veio da Câ -
ma ra Fe de ral e que está sen do dis cu ti do des de 1991.
Para se ter idéia de como as co i sas eram adi a das...

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Con gra tu-
lo-me com V. Exª pelo seu pro nun ci a men to, pela no tí-
cia que traz ao Ple ná rio des ta Casa de que a Sub co-
mis são para a Se gu ran ça Pú bli ca re u niu-se na ma-
nhã de hoje, ini ci an do pro ces so sa lu tar e in dis pen sá-
vel de dis cus são so bre a pro ble má ti ca da se gu ran ça
no País. Isso é da mais alta im por tân cia. E o con jun to
des ta Casa do Con gres so Na ci o nal e da so ci e da de
bra si le i ra pre ci sa dar am pli tu de a essa dis cus são, na
bus ca de um en ca mi nha men to pro fun do, lar go, am-
plo, e não ape nas ações su per fi ci a is, cir cuns tan ci a is,
que nor mal men te apa re cem por oca sião do co me ti-
men to de um cri me de re per cus são na ci o nal. Ações
pon tu a is po dem até ser vir de pa li a ti vo ou de uma res -
pos ta à so ci e da de, que re cla ma uma to ma da fir me de 
po si ção, mas, com cer te za, Se na dor Ga ri bal di Alves,
não re pre sen tam, em hi pó te se ne nhu ma, uma so lu-
ção para o gra ve pro ble ma da Se gu ran ça Pú bli ca
nes te País. Pa ra be ni zo V. Exª e gos ta ria de su ge rir
que esse de ba te seja o mais am plo e pro fun do pos sí-
vel. Nes ta se ma na, ouvi um de ba te no ca nal Glo bo
News com a par ti ci pa ção da De pu ta da Fe de ral do
PSDB do Rio de Ja ne i ro, ju í za apo sen ta da, sal vo en -
ga no – no mo men to, não me lem bro do nome da com -
pa nhe i ra Par la men tar.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – A ju í za De ni se Fros sard.

O Sr. Alme i da Fi lho (PDT – SE) – Exa ta men te,
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho. Agra de ço a con tri bu i-
ção. E ouvi mais dois es pe ci a lis tas em cri mi no lo gia,
Pre si den tes de Insti tu tos de Cri mi na lís ti ca – um dos
qua is re ce be o nome do juiz as sas si na do na Itá lia, Gi -
o va ne Fal co ne – e que de mons tra ram ca te go ria, in te-
li gên cia, sa be do ria e co nhe ci men to pro fun do so bre a
ques tão. Na ver da de, o País pre ci sa es ta be le cer, com 
o apo io do Con gres so Na ci o nal, do Se na do Fe de ral,
e com a par ti ci pa ção des sas in te li gên ci as, um fó rum
de de ba tes o mais am plo pos sí vel, para que as so lu-
ções ad vin das des sa dis cus são se jam du ra dou ras e
re sol vam o pro ble ma. So li da ri zo-me com o pro nun ci a-
men to de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço ao Se na dor Alme i da Lima.

V. Exª tem mu i ta ra zão. Em boa hora, re sol ve-
mos apro fun dar esse de ba te, por que o que se di zia
des ta Casa é que o as sun to iria fi car na base do dis -
cur so, da re tó ri ca e que não iría mos al can çar a con -
cre tu de das for mu la ções, das de ci sões, mas que iría -
mos fi car ape nas ma ni fes tan do nos sa in dig na ção.

Ora, Srª Pre si den te, in dig na ção to dos nós, esta
Na ção in te i ra já a ma ni fes tou. Ago ra é hora de agir e,
se o Po der Le gis la ti vo pode cri ar uma Co mis são, que
a crie – como foi cri a da – para ofe re cer so lu ções, su -
ges tões, ou vin do quem deve ou vir. Tam bém não adi -
an ta tra zer con tri bu i ções que não se jam cal ca das nos 
de po i men tos e su ges tões que ou vi mos hoje. Por isso,
tra go os meus pa ra béns à ini ci a ti va do Se na dor Tas so
Je re is sa ti, que, jun ta men te com o Re la tor, re sol veu
ofe re cer a li nha de con du ção des sa Co mis são – e
am bos es tão mo men ta ne a men te au sen tes des te Ple -
ná rio: o Se na dor Tas so Je re is sa ti e o Se na dor De-
mós te nes Tor res. Des se modo, te re mos todo um
acer vo para ofe re cer ao Con gres so Na ci o nal a res pe-
i to do com ba te à vi o lên cia, até por que to dos os pro je-
tos que tra mi tam na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se -
na do Fe de ral já fo ram tra zi dos para a Co mis são, que
é cons ti tu í da de ape nas seis Se na do res, cada um dos 
qua is se de di ca rá a um as pec to da ques tão. Um tra ta-
rá do sis te ma pe ni ten ciá rio, ou tro da la va gem do di -
nhe i ro e os de ma is de ou tras ques tões.

Con fes so que es tou vi va men te em pe nha do em
ofe re cer a mi nha mo des ta e me lhor con tri bu i ção a
esta Co mis são, por que sei que a so ci e da de bra si le i ra
está es pe ran do uma res pos ta po si ti va, afir ma ti va e
con cre ta. Va mos agir e que cada um que faça a sua
par te – foi o que ou vi mos hoje du ran te os tra ba lhos da 
Sub co mis são, que é vin cu la da à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia pre si di da pelo Se na dor
Edi son Lo bão.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Ga -
ri bal di Alves Fi lho, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Ouço o Se na dor Alber to Sil va, com mu i to pra -
zer.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Ga -
ri bal di Alves Fi lho, vim ao ple ná rio por que es ta va ou -
vin do o pro nun ci a men to de V. Exª. Abri mos o jor nal
hoje e vi mos o que acon te ceu no Rio de Ja ne i ro. Que
co i sa! Ôni bus in cen di a dos, mor tes, ti ro te i os, bom ba
den tro de su per mer ca do. V. Exª traz o pro ble ma à
con si de ra ção da Casa e anun cia a ex ce len te no tí cia
de que na Co mis são esse as sun to está sen do tra ta do
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com a ma i or se ri e da de, e ape la para que fa ça mos um
mu ti rão em fa vor da se gu ran ça. Gos ta ria de su ge rir
que, nos itens a que V. Exª se re fe riu, se in tro du za o
do nar co trá fi co, pois ao que me pa re ce é daí que vem
todo o di nhe i ro.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Mas já cons ta, é por que não ci tei to dos.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Exa ta men te.
Então, fico fe liz em sa ber, por que me pa re ce que o
mais im por tan te de tudo é que o di nhe i ro que fi nan cia
essa vi o lên cia é o do nar co trá fi co. Qu e ro con gra tu-
lar-me com V. Exª e di zer que es ta mos pron tos – fo -
mos Go ver na do res, as sim como V. Exª – para fa zer o
que pu der mos em fa vor da se gu ran ça da so ci e da de
bra si le i ra.

O SR. GARIBALDI ALVES (PMDB – RN) –
Agra de ço, Se na dor Alber to Sil va, sua con tri bu i ção. V.
Exª, tão ex pe ri en te e que foi, por vá ri as ve zes, Go ver-
na dor do seu Esta do, como o Go ver na dor Mão San ta,
sabe que, ago ra no Po der Le gis la ti vo, te mos que dar
a nos sa con tri bu i ção de ou tra ma ne i ra, mas não po -
de mos de i xar de lado a nos sa ex pe riên cia do Exe cu ti-
vo. Sa be mos que, se há uma co i sa que se agra vou, foi 
a vi o lên cia. E não se diga que fo mos sur pre en di dos
por uma em bos ca da. Não! A si tu a ção da vi o lên cia no
nos so País foi se agra van do, vem se agra van do. E era 
pre ci so já se ter uma res pos ta da par te da que les que
que ri am efe ti va men te com ba ter a vi o lên cia e a cri mi-
na li da de. Não va mos, aqui, dar as cos tas nem nos
vol tar para o pas sa do, mas que, na ver da de, esse
pro ble ma já de ve ria es tar me re cen do um tra ta men to
di fe ren te, me re cia! Ele não pode ser mais tra ta do as -
sim de uma ma ne i ra im pro vi sa da, pa li a ti va, na base
do so lu ço. Por que acon te ceu um cri me, por que ma ta-
ram um juiz, por que uma fa mí lia per deu seu che fe, va -
mos cu i dar do pro ble ma? Por que o Rio de Ja ne i ro, a
ci da de ma ra vi lho sa, se trans for mou em uma ci da de
si ti a da, va mos cu i dar do pro ble ma? Não! Espe ro que
a Co mis são ofe re ça a sua con tri bu i ção.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta. Já
es ta va até es tra nhan do S. Exª não ter me apar te a do.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Estou aqui e es -
pe ra ria até ama nhã, até sá ba do, se ne ces sá rio. Fa ría-
mos uma con vo ca ção ex tra or di ná ria para ouvi-lo. V.
Exª tem mu i ta ex pe riên cia em ad mi nis tra ção. Cer ta
vez, uma psi ca na lis ta che gou e dis cu tiu com Fre ud,
que in da gou: “Como ousa dis cu tir co mi go, que cri ei a
psi ca ná li se?” Ela res pon deu: “Por que es tou aci ma da
sua car cun da”. Não é o que de se jo di zer do Se na dor

Alber to Sil va. Mas vim de po is e apro ve i tei a ex pe riên-
cia de S. Exª. E cito uma ex pe riên cia de quem já foi
Pre fe i ti nho e, por duas ve zes, Go ver na dor do gran di o-
so Esta do do Pi a uí. Em pri me i ro lu gar, em ad mi nis tra-
ção, deve exis tir uni da de de co man do e uni da de de
di re ção. Há um sis te ma er rô neo. O or gu lho e a va i da-
de di vi dem os ho mens. O pri me i ro con fli to que exis te
é en tre a Po lí cia Fe de ral e a Po lí cia Esta du al. É uma
guer ra de va i da des, de co man do, de so lu ção, onde
uma sem pre se hi per tro fia. Den tro do Esta do há uma
di co to mia: Po lí cia Mi li tar e Po lí cia Ci vil. É ou tra guer ra
de va i da des. E eu ain da en fren tei ou tra. O Se na dor
Alber to Sil va, com o seu di na mis mo, so lu ci o nou esse
pro ble ma tra zen do ofi ci a is do CPOR de For ta le za,
na que le tem po ne ces sá ri os. Den tro da mi nha Po lí cia
ain da ha via essa di co to mia: os ori un dos da Esco la da
Po lí cia e os do CPOR. Então, to das as Po lí ci as têm
que se en ten der em uma uni fi ca ção para com ba ter
aque les que es tão mos tran do ter uni da de, or ga ni za-
ção, e que es tão ven cen do. Eu ten tei mi ni mi zar o pro -
ble ma. Eu sou ci rur gião, o Se na dor Alber to Sil va can -
ta que é en ge nhe i ro, e cada um leva a sua for ma ção
para onde vai. Eu con se gui. O Pi a uí é hoje o Esta do
de me nor cri mi na li da de nes te País, com o es for ço do
Se na dor Alber to Sil va. O Se cre tá rio de Se gu ran ça do
Esta do era da Jus ti ça, um ho mem do Di re i to, e co lo-
cou como Sub se cre tá rio um ho mem da Po lí cia Mi li tar,
para se apro xi mar um pou co es sas ins ti tu i ções. O
País e a le gis la ção ain da não en con tra ram uma uni -
da de para com ba ter e ven cer o ban di tis mo, a vi o lên-
cia, e tra zer aqui lo que está na ban de i ra: or dem e pro -
gres so.

O SR. GARIBALDI ALVES (PMDB – RN) –
Obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Com esse apar te, vou en cer rar, agra de cen do à
Pre si den te, Se na do ra Iris de Ara ú jo, que, pa ci en te-
men te, con tro lou o tem po a fa vor do ora dor. Qu e ro
agra de cer a ela e di zer que o Se na dor Mão San ta
tam bém tem uma ex pe riên cia mu i to re le van te. Se pu -
dés se mos, le va ría mos todo o Se na do para essa Co -
mis são, mas ela per de ria mu i to em ob je ti vi da de, em
fun ci o na li da de. Daí por que ape nas seis Se na do res a
com põem. Mas, sur pre en den te men te, não con ta com 
a par ti ci pa ção do Se na dor Ro meu Tuma, e cre io que
de ve ria con tar com S. Exª. Esta Co mis são – te nho a
ou sa dia de di zer – dará uma gran de con tri bu i ção ao
Se na do.

Obri ga do.
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A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te João Ca pi be ri be, Srªs e Srs. Se na do-
res, ini ci al men te, que ro di zer que gos ta ria mu i to de
ter a tran qüi li da de, a elo qüên cia e a cla re za do pen sa-
men to ex pos to aqui do Se na dor Ga ri bal di so bre um
tema tão ne ces sá rio de ser con ver sa do no Bra sil nes -
te mo men to e, prin ci pal men te, por que as no tí ci as in -
ter na ci o na is não são mu i to boas.

Sr. Pre si den te, es tão aqui co nos co a Su pe ri o ra
da Con gre ga ção Nos sa Se nho ra Cô ne gas de San to
Agos ti nho, a Irmã Ma ria Pa u la, do Vi et nã, a Irmã Te re-
zi nha, da Fran ça, uma co le ga do Rio Gran de do Sul, e 
a Su e li, ami ga de tan tas ba ta lhas, que está pres tan do
uma gran de con tri bu i ção a este Par la men tar. Qu e ro
pe dir às Irmãs que orem pelo Bra sil e pelo mun do,
que nos aju dem sem pre com suas ora ções a en con-
trar as me lho res so lu ções para pro ble mas tão di fí ce is
pe los qua is es ta mos pas san do nes te mo men to.

Ou tro as sun to me traz à tri bu na, e pen sei mu i to
se de ve ria fa lar so bre ele hoje. Re ce bi, pelo e-mail,
de um in ter na u ta, e me dis se ram que já cir cu la há al -
gum tem po aqui no Se na do, a in for ma ção de ha ver
um mapa, em um li vro de ge o gra fia dos Esta dos Uni -
dos, em que cons ta que toda a Ama zô nia, não só a
bra si le i ra, é uma pro pri e da de in ter na ci o nal e que os
Esta dos Uni dos to ma rão con ta des sa re gião, por que
o Bra sil está aca ban do com ela, que é um pa tri mô nio
de todo o mun do. Não me ate rei mu i to a isso por que já
con ver sei com a as ses so ria da Mi nis tra Ma ri na Sil va,
já pe guei vá ri as con tes ta ções di zen do que essa in for-
ma ção é uma fra u de, e, in clu si ve, o Emba i xa dor bra -
si le i ro nos Esta dos Uni dos já pro cu rou sa ber so bre
esse as sun to, pro cu rou tal li vro e afir mou a sua ine xis-
tên cia. Mas, pos so tra du zir que o tal in ter na u ta deve
es tar, di ga mos as sim, mu i to pre o cu pa do com o tema
da in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia.

De po is dis so, no jor nal Pá tria La ti na, da ta do de
16 de fe ve re i ro a 15 de mar ço de 2003 – o jor nal é
men sal , li im por tan te ma té ria do jor na lis ta Beto
Alme i da, a quem pe di mos au to ri za ção para usar al -
guns tre chos re la ci o na dos à in ter na ci o na li za ção da
Ama zô nia. Aliás, o as sun to Ama zô nia tem sido bas-
tan te tra ta do nes ta Casa, por V. Exª e por vá ri os ou -
tros par la men ta res. Por isso con si de rei re le van te tra -
zer al guns tó pi cos da ma té ria de Beto Alme i da. No

pri me i ro de les, ele fala dos si na is do que se ria a fa da-
da in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia.

Ama zô nia é a ter ce i ra pa la vra mais ci -
ta da em todo o mun do, ta ma nho o in te res se
da mí dia in ter na ci o nal, onde tem fre qüên cia
ele va da. [...]

Na mí dia in ter na ci o nal, epi só di os
como o su pos to mas sa cre de ín di os ia no-
mâ mis  na re a li da de um con fli to sem gran-
des pro por ções ocor ri do em ter ri tó rio ve ne-
zu e la no – ou o in cên dio em Ro ra i ma en con-
tram re per cus são má xi ma, co ber tu ra pri o ri-
tá ria, sem pre acom pa nha da de men sa gens
su bli mi na res ou ex plí ci tas de que cabe aos
po de res mun di a is o pa pel de co lo car “uma
nova or dem na re gião”. [E ele per gun ta]:
Qual a or dem e quem são os po de res?

Mais à fren te, Beto Alme i da dis cor re so bre o tí -
tu lo “Co bi ça con fes sa ou pa ra nóia?”

Em 1919, o Pre si den te Epi tá cio Pes-
soa foi pe i ta do pelo Pre si den te dos Esta dos
Uni dos, Wo o drow Wil son, exi gin do-lhe que
pro mo ves se a in ter na ci o na li za ção da Ama-
zô nia.

Mais re cen te men te, em 1981, o Con-
se lho Mun di al das Igre jas Cris tãs ex pe diu
de cla ra ção em que con si de ra va a Ama zô nia
pa tri mô nio da hu ma ni da de, acres cen tan do
que a pos se des sa imen sa área pe los pa í-
ses sul-ame ri ca nos é “me ra men te cir cuns-
tan ci al”. [...]

Mar ga reth Tat cher, [ex] che fe de Esta-
do bri tâ ni ca, afir mou, em 1983, que, “se os
pa í ses sub de sen vol vi dos não con se guem
pa gar suas dí vi das ex ter nas, que ven dam
suas ri que zas, seus ter ri tó ri os e suas fá bri-
cas”. Al Gore, ex-Vice-Pre si den te dos Esta-
dos Uni dos, afir mou, em 1989, que “o Bra sil
pre ci sa ace i tar uma so be ra nia re la ti va so bre
a Ama zô nia”. No mes mo ano, o Pre si den te
José Sar ney, con vi da do à re u nião do Gru po
G-7, tes te mu nhou ter re ce bi do pro pos ta das 
gran des po tên ci as para ce der de ter mi na dos
di re i tos para a ex plo ra ção de ecos sis te mas
na Ama zô nia.

Qu e ro ir mais à fren te, para de po is fa zer um
co men tá rio so bre isso. 

Con ti nua Belo Alme i da:
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As cam pa nhas de eco lo gis tas in ter na-
ci o na is a que es ta mos as sis tin do, o pas sa-
do e o pre sen te, so bre a Re gião Ama zô ni ca
es tão de i xan do a fase pro pa gan dís ti ca para
dar iní cio a uma fase ope ra ti va, que pode
de fi ni ti va men te en se jar in ter ven ções mi li ta-
res di re tas so bre a re gião.

Sr. Pre si den te, há mu i to mais. Cre io que ain da
vale a pena co men tar mos al guns pon tos.

O Ge ne ral Luiz Gon za ga Schro e der
Les sa, ex-Co man dan te Mi li tar da Ama zô nia,
em de po i men to pres ta do na Câ ma ra dos
De pu ta dos, dis se: “A prin ci pal ame a ça so-
bre a Ama zô nia é a cam pa nha que se con -
duz no âm bi to in ter na ci o nal de for ma sis te-
má ti ca, in si di o sa e per ma nen te, bus can do
con ven cer a opi nião pú bli ca in ter na ci o nal de 
que as ques tões da Ama zô nia são do in te-
res se da hu ma ni da de e não do Bra sil”.

E aqui faço um pa rên te se: como já foi dito e é
do co nhe ci men to de mu i tos, o atu al Mi nis tro da Edu -
ca ção, Se na dor Cris to vam Bu ar que, em um de ba te
em Was hing ton, es cre veu um tex to em res pos ta a
um jo vem que o ques ti o nou a res pe i to da in ter na ci o-
na li za ção. Qu e ro co men tar dois tre chos de sua res -
pos ta di an te das per gun tas: “Por que não se in ter na-
ci o na li za a Ama zô nia?” “Por que esta não é tra ta da
como pa tri mô nio da hu ma ni da de?” A res pos ta do Mi -
nis tro, à épo ca Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral, foi a
se guin te:

Da mes ma for ma, o ca pi tal fi nan ce i ro
dos pa í ses ri cos de ve ria ser in ter na ci o na li-
za do. Se a Ama zô nia é uma re ser va para to -
dos os se res hu ma nos, não pode ser que i-
ma da pela von ta de de um dono ou de um
país. Qu e i mar a Ama zô nia é tão gra ve
quan to o de sem pre go pro vo ca do pe las de ci-
sões ar bi trá ri as dos es pe cu la do res glo ba is.
Não po de mos de i xar que as re ser vas fi nan-
ce i ras sir vam para que i mar pa í ses in te i ros
na vo lú pia de es pe cu la ção.

Sr. Pre si den te, nes ta ma té ria, o nos so jor na lis ta
Beto Alme i da ain da cita o tes te mu nho do Ge ne ral
Schro e der Les sa, que viu es tam pa dos em ca mi se tas
e car tões pos ta is os di ze res: “Figth for the Fo rest!
Burn a bra zi li an!”.(Lute pela flo res ta! Mate um bra si le-
i ro!)

Qu e ro di zer a V. Exª que uma si tu a ção como
essa é no mí ni mo cons tran ge do ra. O jor nal é re cen te,

e a ma té ria é do jor na lis ta que per ten ce a esta Casa,
Beto Alme i da, que acre di to es te ja em ba sa do em fa-
tos.

Srªs e Srs. Se na do res, eu que ria cha mar a aten -
ção do Se na do Fe de ral para o que é pos sí vel acon te-
cer com a Na ção bra si le i ra di an te da am bi ção in ter na-
ci o nal a res pe i to de nos sas ri que zas. Alguns es tu dan-
tes di zem que o pró xi mo Ira que será o Bra sil, e pen -
sa mos que isso é co i sa de es tu dan te. Mas, per ce ben-
do que, des de 1919, pre si den te após pre si den te dos
Esta dos Uni dos, au to ri da des da Ingla ter ra e dos de -
ma is pa í ses do G-7 apon tam suas re a is in ten ções a
res pe i to do Bra sil, per gun to: por que a Ama zô nia, vis -
ta como ber ço da gran de ri que za na ci o nal, não se de -
sen vol ve?

A Ama zô nia sem pre é vis ta des de a che ga da
dos por tu gue ses. Lem bro a V. Exªs que, num de ba te
em que fi ze mos ago ra em Por to Ve lho, ana li sa mos,
do pon to de vis ta ge o po lí ti co da re gião, o que foi a tri -
an gu la ção do po der da do mi na ção na Ama zô nia.
Des de a che ga da dos por tu gue ses, a Ama zô nia ti nha
um pro du to ima gi ná rio: as igua ri as que eram rou ba-
das da Índia na que la épo ca pe las gran des com pa nhi-
as de na ve ga ção. Ba se a do nis so, cri a ram o usu fru to
da re gião, na in ten ção de le var tudo, sem de i xar nada
de vol ta. Por que mu da ram o cur so, Sr. Pre si den te?
Por que que bra ram a cara. O pro du to que eles mais
pro cu ra vam, que era a ca ne la, não exis tia em al tas
quan ti da des. Ima gi na vam que a Ama zô nia, um gran -
de ta pe te ver de cri a do pela na tu re za, es ta va ri quís si-
ma em ca ne la. Mas não ha via essa quan ti da de. Fun -
da ram a ci da de de Be lém para essa do mi na ção.
Como a ca ne la não era tão vas ta as sim, des co bri ram
a im por tân cia da bor ra cha, a he vea bra si li en sis,
com a qual o po der se es ten deu de Be lém para Ma na-
us. Foi cri a da a ci da de de Ma na us e, jun ta men te, toda 
a rede ur ba na da que la re gião, onde to das as ci da des
nas ce ram a par tir da foz de um rio. Esta va dada a tri -
an gu la ção da ocu pa ção. E qual era a tri an gu la ção da
do mi na ção, Sr. Pre si den te?

Esta va mar ca da no Bra sil pelo Esta do do Rio de
Ja ne i ro, que era ao mes mo tem po a ca pi tal fe de ral, e,
é cla ro, do mi na da pe los Esta dos Uni dos, pela Ingla -
ter ra e pelo in te res se ja po nês. Esse era o do mí nio
eco nô mi co e po lí ti co da que la área. 

Qu an do a bor ra cha, em 1945, de i xou de ser im -
por tan te, os rios e as ci da des de i xa ram de ser im por-
tan tes; co lo ca ram as es tra das para fa ci li tar a mi ne ra-
ção – to das trans ver sa is ao cur so das águas –, e as
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ci da des se ri am cri a das pelo tal fa da do pro je to de ocu -
pa ção ama zô ni ca, numa se gun da eta pa.

Nes sa se gun da eta pa, o Go ver no mi li tar, di zen-
do “ho mens sem ter ra para ter ra sem ho mens” ou
vice-ver sa, im plan tou, por meio da co lo ni za ção, os
ver da de i ros cam pos de con cen tra ção. Assim, foi cri a-
da uma ex plo ra ção da mi ne ra ção de ma ne i ra vil, en -
tre guis ta e sem ne nhum res pe i to às co mu ni da des ali
es ta be le ci das. Ne nhu ma das co mu ni da des re ce beu
qual quer vin tém dos lu cros ab sur dos ti ra dos pela ex -
plo ra ção mi ne ral van da lis ta.

Como se não bas tas se, che gou tam bém a ex -
plo ra ção ma de i re i ra – e é cla ro que es ta mos ven do de 
ma ne i ra tris to nha essa ri que za indo em bo ra –, e en -
trou uma pe cuá ria sub si di a da de novo pelo Erá rio,
que, gra ças a Deus, ago ra, re cen te men te, de mons tra
ma tu ri da de e co me ça a agir de for ma em pre sa ri al,
ver ti ca li zan do a pro du ção, tra zen do o que es ta mos
cha man do na re gião de “boi ver de”.

Sr. Pre si den te, lem bro no va men te o que o jor na-
lis ta Beto Alme i da es cre veu, pro pon do como al ter na-
ti va essa pos si bi li da de de in ter na ci o na li za ção num
pro gra ma:

É de fi ni ti va men te im pe ra ti vo que se re -
a li ze uma re for ma agrá ria com al te ra ção do
mo de lo e da po lí ti ca agrí co la, com bi na da
com uma agres si va po lí ti ca de apro ve i ta-
men to da ener gia pro ve ni en te da bi o mas sa,
da exu be rân cia dos óle os ve ge ta is, com bus-
tí ve is da re gião, o que pro por ci o na ria, ao
mes mo tem po, uma com bi na ção de pro du-
ção agrí co la e ener gé ti ca no pla no eco nô mi-
co e no pla no só cio-po lí ti co, uma ne ces sá ria
co or de na ção de for ças so ci a is, tais como o
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem
Ter ra e os mi li ta res com ca pa ci da de de ge -
rar um nú cleo de uni da de do povo para en -
fren tar uma in ter ven ção mi li tar in ter na ci o nal
que não deve ser des car ta da de modo al-
gum.

Te nho a con vic ção e a es pe ran ça de que cons ti-
tu i re mos, na Ama zô nia, um pac to di fe ren te para o de -
sen vol vi men to da que la re gião do País, que se trans -
for ma rá numa po lí ti ca do Go ver no Fe de ral. Mas a re -
for ma agrá ria na re gião deve ser fe i ta de modo di fe-
ren te; te mos de dar nos sa opi nião quan to ao apro ve i-
ta men to ener gé ti co; deve ha ver a re pa tri a ção de va lo-
res das ri que zas; e, prin ci pal men te, te mos de fa zer
um in ves ti men to enor me re fe ren te à apro pri a ção tec -
no ló gi ca. O Si vam foi apre sen ta do ain da su per fi ci al-
men te. A des con fi an ça so bre a for ma como se deu a

li ci ta ção do Si vam traz-nos a pos si bi li da de de que as
ver da de i ras in for ma ções não es te jam fi can do no Bra -
sil.

Ama nhã, sex ta-fe i ra, ocor re rá em Ma na us um
even to de que par ti ci pa rão al guns Go ver na do res,
Pre fe i tos, Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is, mi li tan-
tes e par ti dá ri os, e ou vi re mos a Mi nis tra Ma ri na Sil -
va e pos si vel men te o Mi nis tro do De sen vol vi men to
Agrá rio, Mi guel Ros set to, en tre ou tros re pre sen tan-
tes do Go ver no Fe de ral, para ini ci ar mos esse pac to
pelo de sen vol vi men to. Espe ro que o jor na lis ta Beto
Alme i da pos sa dar-nos al gum acom pa nha men to
em re la ção ao even to. Sr. Pre si den te, ape sar de ser
de úl ti ma hora, que ro con vi dar V. Exª a par ti ci par do
even to.

Caso não haja pos si bi li da de, no dia 16, ha ve rá
en con tro com qua tro pro fes so res, to dos com PhD em
“ener gia al ter na ti va” – sei que eles não gos tam da ex -
pres são, mas não en con tro ou tra –, para dis cu tir a
Re gião Ama zô ni ca e as áre as de po pu la ções tra di ci o-
na is. Tra ta-se de ener gi as iso la das, nada da for ma
con ven ci o nal; de cus to mu i to ba ra to e com tec no lo gia
100% na ci o nal. Con vi do V. Exª e os de ma is Se na do-
res e Se na do ras a par ti ci pa rem do even to, que se re -
a li za rá na Ala Se na dor Nilo Co e lho, sala 02, com a
pre sen ça des ses pro fes so res.

Fa rei um in for me me lhor so bre a re u nião de
ama nhã, e es pe ra mos que o Se na do se po si ci o ne,
ini ci al men te, so bre uma po lí ti ca na ci o nal para a Ama -
zô nia. Pos te ri or men te, es pe ra mos ou vir das For ças
Arma das as in for ma ções re a is so bre a es tra té gia de
de fe sa na ci o nal.

Sr. Pre si den te, era o que que ria di zer.
Mu i to obri ga do.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Siba Ma cha-
do, 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. João Ca pi be ri be e Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Ain da há
ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri-
be, do Esta do do Ama pá, pelo tem po re gi men tal.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não
po de ria de i xar de fa zer uma re fle xão so bre os cem
dias do Go ver no do Pre si den te Lula, que as su miu
che io de ex pec ta ti vas de mu dan ças por par te da so ci-
e da de bra si le i ra, de po is de uma dé ca da de po lí ti cas
fun da men ta das no Con sen so de Was hing ton, pen sa-
das de fora para den tro e apli ca das no País; não só fo -
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ram ace i tas, como as su mi das po li ti ca men te pelo Go -
ver no pas sa do.

Nes ses cem dias, pu de mos ob ser var a ati tu de
pa ci en te e a ca u te la do Go ver no do Pre si den te Lula e
da co a li zão. Mas já co me ça mos a vis lum brar si na is de 
mu dan ças fun da men ta is e im por tan tes para a nos sa
so ci e da de.

As po lí ti cas ne o li be ra is que abri ram os mer ca-
dos bra si le i ros, su ca te an do in dús tri as tra di ci o na is, re -
du zin do as ta ri fas de pro du tos im por ta dos, co lo can do
em con di ção de di fi cul da des de con cor rên cia com os
mer ca dos glo ba is, ca pa zes de pro du zir em es ca la e
com alta tec no lo gia, re dun da ram em de sem pre go e
numa cri se que, ago ra, es ta mos tra tan do de su pe rar,
abrin do ca mi nho para uma nova al ter na ti va de cres ci-
men to, de de sen vol vi men to e de dis tri bu i ção de ren da
no nos so País.

Fa lar em cres ci men to eco nô mi co é in su fi ci en te;
fa lar em cres ci men to não bas ta. É ne ces sá rio tam-
bém fa lar na dis tri bu i ção da ren da, exa ta men te o
gran de en tra ve da so ci e da de bra si le i ra, que não con -
se gue, por ma i or que cres ça o seu Pro du to Inter no
Bru to, dis tri bu ir essa ren da para que se in clu am mi -
lhões de bra si le i ros e de bra si le i ras nas ati vi da des
eco nô mi cas e no mer ca do de con su mo.

Ao lon go des ses doze anos, acom pa nha mos
um ca mi nho com uma só di re ção, que ti nha nos mer -
ca dos o fio con du tor das re la ções en tre to dos nós,
como se o ato de com prar e ven der pu des se re sol ver
as nos sas di fi cul da des, os nos sos pro ble mas. E ago -
ra, três me ses após a pos se do Pre si den te Lula, che ia
de ex pec ta ti vas, a ma i o ria das qua is po si ti vas – mas
tam bém ha via evi den te men te aque les que, im pa ci en-
tes, es pe ra vam ati tu des de mu dan ças es tru tu ra is pro -
fun das, ge ra do ras de cri ses –, ob ser va-se que nada
dis so acon te ceu. O que es ta mos pre sen ci an do é, de
um lado, a per ma nên cia dos acor dos e con tra tos fir -
ma dos pelo Go ver no bra si le i ro com a go ver nan ça
glo bal e, de ou tro lado, o Esta do se mo bi li zan do e mo -
bi li zan do o que lhe res ta de mu ni ção de po is des sa
onda ne o li be ral de sen fre a da que pra ti ca men te li qui-
dou com os ati vos da so ci e da de bra si le i ra. O Go ver-
no, en tão, re ú ne as suas úl ti mas for ças con cen tra das
nos ban cos pú bli cos de in ves ti men tos, no Bndes –
que ago ra de i xa rá de fi nan ci ar as em pre sas mul ti na-
ci o na is para fi nan ci ar as em pre sas na ci o na is e pas -
sa rá, sim, a in du zir a ex pan são eco nô mi ca, co lo can-
do os re cur sos na nos sa in dús tria, na in fra-es tru tu ra
ne ces sá ria ao cres ci men to eco nô mi co do País, po-
rém com esta pre o cu pa ção da dis tri bu i ção: no Ban co
da Ama zô nia, no Ban co do Bra sil, nas agên ci as de
de sen vol vi men to re gi o nal.

Não po de mos di zer que o País não tem di nhe i ro,
ain da res tam re cur sos ca pa zes de, com o con tro le so -
ci al e com po lí ti cas cla ras, pro vo car a ex pan são da
eco no mia. O Esta do bra si le i ro ain da tem ca pa ci da de
de mo bi li za ção fi nan ce i ra. E é esta mu dan ça que es -
ta mos sen tin do: a com bi na ção de uma eco no mia de
mer ca do glo ba li za da com uma po lí ti ca key ne si a na de 
cor te, ca paz de re to mar para as mãos do Esta do a in -
du ção do de sen vol vi men to eco nô mi co. A com bi na ção
des sas duas po lí ti cas nos per mi ti rá re ad qui rir a con fi-
an ça na cons tru ção da so ci e da de bra si le i ra.

Por tan to, vejo com sa tis fa ção que as mu dan ças
es tão de fato acon te cen do. Há pre o cu pa ções do re-
tor no da in fla ção, mas, à me di da que se pre ser va a
por ta aber ta às im por ta ções do País, ha ve rá sem pre
uma ma ne i ra de equi li brar e de con tro lar a in fla ção.

Por tan to, pen so que nes ses cem dias, além da
im por tan te pre sen ça po lí ti ca do Pre si den te Lula no
ce ná rio na ci o nal, para nós, Se na do ras e Se na do res,
ele i tos pelo voto do povo, que exer ce mos uma das
fun ções mais di fí ce is en tre to das as ati vi da des hu ma-
nas, que é a fun ção po lí ti ca – fun ção de cons tru ir e de
re u nir de se jos para edi fi car pro je tos co le ti vos; é uma
ta re fa das mais de li ca das que nos cor res pon dem –, o
Pre si den te Lula, com ma es tria, tem con du zi do po li ti-
ca men te a si tu a ção, por que se a cri se ge ra da no ano
pas sa do, que fez o dó lar su bir e a bol sa cair, nes sa
gan gor ra do mer ca do fi nan ce i ro, foi pro vo ca da evi-
den te men te pelo pro ces so ele i to ral, ela é, por tan to,
uma cri se po lí ti ca. Da mes ma for ma, a con du ção po lí-
ti ca do Pre si den te Lula pas sou a tra zer tran qüi li da de
e equi lí brio nes sas for ças de mer ca do.

A pre sen ça bra si le i ra no pla no in ter na ci o nal, as
nos sas po si ções re la ti vas à in va são do Ira que, tudo
isso de mons tra a re in ser ção do Bra sil no ce ná rio
mun di al.

Des se modo, ma ni fes to mi nha imen sa sa tis fa-
ção de ve ri fi car que co me ça mos a ver uma luz no fi nal
do tú nel, ca paz de in clu ir os mi lhões de bra si le i ros
que es tão na ex pec ta ti va de po der par ti ci par e re cu-
pe rar sua ci da da nia per di da. Mu i to obri ga do.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Sou eu

que agra de ço, Se na dor João Ca pi be ri be, do Ama pá,
pela aten ção que V. Exª teve para com a Mesa, em
re la ção ao tem po, ten do em vis ta o en cer ra men to da
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Se na dor
Del cí dio Ama ral en vi ou à Mesa pro po si ção que, em
face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Re -
gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses são.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – O Sr. Se na-
dor Arthur Vir gí lio e a Srª Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes e o Sr. Se na dor Arthur Vir gí lio en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dia
Mun di al da Sa ú de, co me mo ra do em 7 de abril, teve
como tema, este ano, o de ba te so bre a re la ção en tre
o meio am bi en te e a qua li da de de vida das cri an ças.
Essa é uma dis cus são que pre ci sa ser en ca ra da no
Bra sil e em toda a Amé ri ca La ti na como pon to pri o ri-
tá rio na agen da pú bli ca.

As cri an ças da Amé ri ca La ti na e as do Ca ri be
re pre sen tam um ter ço da po pu la ção to tal da re gião.
Lu tar pela pro mo ção do bem-es tar de las é uma ta re fa
da qual nós, par la men ta res bra si le i ros, não po de mos
nos fur tar.

De acor do com in for ma ções da Orga ni za ção
Pan-Ame ri ca na de Sa ú de (OPAS), mais de cin co mi -
lhões de cri an ças en tre zero e 14 anos mor rem no
mun do em de cor rên cia de do en ças re la ci o na das com 
o am bi en te em que vi vem, es tu dam e brin cam. Na
Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, mais de 80 mil cri an ças
per dem a vida pe los mes mos mo ti vos.

Ain da se gun do a OPAS, duas das cin co prin ci-
pa is ca u sas de mor te de cri an ças la ti no-ame ri ca nas e 
ca ri be nhas me no res de cin co anos de ida de são pro -
vo ca das por en fer mi da des li ga das à qua li da de am bi-
en tal: 8% dos óbi tos ocor rem por do en ças di ar re i cas
agu das e 11% por ma les res pi ra tó ri os.

No Bra sil, da dos do IBGE mos tram que 16,8%
das mor tes na fa i xa etá ria en tre um e qua tro anos
ocor rem de vi do a do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as
e 19,3% por en fer mi da des de or dem res pi ra tó ria.

Sa be mos que por trás des sas es ta tís ti cas es tão
pro ble mas sim ples de re sol ver, como a ques tão do
sa ne a men to bá si co. É tris te cons ta tar, po rém, que, no 
Bra sil, 16% dos do mi cí li os de cri an ças e ado les cen-
tes en tre zero e 17 anos não con tam com abas te ci-
men to de água ade qua do e 51,2% não dis põem de
sa ne a men to bá si co. No Nor des te, es ses nú me ros
são ain da pi o res: 38,8% e 79,1%, res pec ti va men te,
de acor do com da dos do IBGE de 1999.

É pre ci so unir es for ços para ga ran tir am bi en tes
mais sa u dá ve is para nos sas cri an ças e ado les cen tes.
E essa não é uma ques tão ape nas de ver bas or ça-
men tá ri as. É uma ques tão de von ta de po lí ti ca, de dis -
po si ção das au to ri da des pú bli cas e da so ci e da de ci vil

para co lo car a in fân cia e a ado les cên cia no cen tro de
nos sas pre o cu pa ções.

No Ce a rá, fe liz men te con se gui mos avan ços sig -
ni fi ca ti vos nes sa área. Em 1987, cer ca de 60% das
mor tes de cri an ças até um ano de ida de eram de cor-
ren tes de do en ças pa ra si tá ri as e di ar réia. Atu al men-
te, esse ín di ce está em tor no de 15%. Foi pos sí vel al -
can çar tais re sul ta dos com a ado ção de ações edu ca-
ti vas vol ta das para a po pu la ção e tam bém com in ves-
ti men to em sa ne a men to bá si co.

Não te nho dú vi das de que essa es tra té gia tem
re tor no ga ran ti do.

Se gun do cál cu los fe i tos pela Fun da ção Na ci o-
nal de Sa ú de (Fu na sa), para cada real apli ca do em
sa ne a men to bá si co, é pos sí vel eco no mi zar qua tro re -
a is na área de me di ci na cu ra ti va. Inú me ros es tu dos já
de mons tra ram que água se gu ra, hi gi e ne e sa ne a-
men to ade qua dos são ca pa zes de re du zir de um
quar to a um ter ço os ca sos de di ar réia en tre cri an ças
e, con se qüen te men te, di mi nu ir a mor ta li da de in fan til.

Tam bém é im por tan te res sal tar que as cri an ças
e os ado les cen tes pre ci sam con tar com mo ra dia, es -
co la e es pa ços de la zer dig nos. Mu i tos ma les que afe -
tam me ni nos e me ni nas são ca u sa dos pela au sên cia
de con di ções ade qua das em casa e nos co lé gi os, tais 
como ven ti la ção e ilu mi na ção im pró pri as, go te i ras, in -
fil tra ções, fal ta de sa ne a men to bá si co e hi gi e ne. Por-
tan to, não po de mos cru zar os bra ços. É nos so de ver
lu tar, to dos os dias, para as se gu rar o bem-es tar das
no vas ge ra ções.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis tro Luiz
Fer nan do Fur lan, do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, está em dé bi to para com a Ama -
zô nia, ao de i xar de  pro mo ver as re u niões bi mes tra is
do Con se lho de Admi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia
da Zona Fran ca de Ma na us – Su fra ma, a que está le -
gal men te obri ga do.

Devo no tar que essa é uma gra ve omis são, com
pre ju í zos in cal cu lá ve is para a Ama zô nia. Como se
sabe, cabe ao Con se lho da Su fra ma a apre ci a ção e
apro va ção dos pro je tos que ali che gam e que se des -
ti nam à im plan ta ção de em pre en di men tos in dus tri a is
na área.

Lem bro que a re a li za ção de re u niões do Con se-
lho de Admi nis tra ção da SUFRAMA é uma de ter mi-
na ção do Re gi men to Inter no do ór gão (art. 9º, § 1º),
de vi da men te apro va do pelo Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to e Orça men to, (atu al Mi nis té rio do Pla ne ja men-
to, Orça men to e Ges tão), por meio da Por ta ria nº
108/98.
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A fa lha que aqui de nun cio faz coro com os pro -
tes tos do em pre sa ri a do e, por que não di zer, tam bém
das po pu la ções do meu Esta do e da Ama zô nia Oci -
den tal, in con for ma das com a omis são do Mi nis té rio,
que ter mi na le van do à de sis tên cia de gru pos in te res-
sa dos em in ves tir ca pi ta is e tec no lo gia na Ama zô nia,
atra vés dos me ca nis mos de in cen ti vos re gi o na is pre-
vis tos na le gis la ção.

Lem bro tam bém que o Pre si den te Lula tem in -
sis ti do no sen ti do de se as se gu rar o de sen vol vi men to
re gi o nal do País, por tan to uma con du ta exa ta men te
opos ta à de seu Mi nis té rio do De sen vol vi men to.

O des cum pri men to da obri ga ção le gal as sus-
ta-me, pois, sem dú vi da con cor re para o es va zi a men-
to da eco no mia de uma área em que a ren da per ca -
pi ta si tua-se num pa ta mar 18,59% in fe ri or à ren da
na ci o nal e 60% me nor que a ren da per ca pi ta da re -
gião Su des te.

Não é à toa que a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be-
le ceu me ca nis mos di re ci o na dos ao de sen vol vi men to
da que la área, ex tre ma men te es tra té gi ca para o País.
Daí o meu in con for mis mo di an te des sa pos tu ra do Mi -
nis té rio, que vai de en con tro às de cla ra ções de in ten-
ção do atu al go ver no. Cre io que não é ne ces sá rio re -
pe tir aqui o que de ter mi na a nos sa Car ta Mag na, logo 
no Tí tu lo I, ao de ter mi nar, no art. 3º, in ci so III, que “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 REGIONAIS” cons ti tui um dos
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS da Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil.

Ain da te nho na lem bran ça os pon tos da ex po si-
ção fe i ta re cen te men te por S. Exª o Mi nis tro Fur lan,
numa au diên cia pú bli ca da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos do Se na do da Re pú bli ca. Entre ou tros
pon tos, o ilus tre Mi nis tro se re fe riu de mo ra da men te à
re gião Ama zô ni ca, res pon den do a al gu mas ques tões
que en tão co lo quei.

Pa re ceu-me, na opor tu ni da de, que S. Exª, em bo-
ra sem as su mir a de fe sa da pror ro ga ção da Zona Fran -
ca de Ma na us, ex ter nou al gum apre ço para com a
Ama zô nia. Por isso mes mo es tra nhei mu i to ao to mar
co nhe ci men to des se pou co caso em re la ção às re u-
niões do Con se lho de Admi nis tra ção da SUFRAMA.
Que essa pos tu ra so fra ime di a ta men te uma re ver são,
em be ne fí cio não so men te da re gião, mas de todo o
Bra sil.

Não ve nho à tri bu na do Se na do da Re pú bli ca –
nem uso o man da to po pu lar – para en ca mi nhar pe di-
dos ou de fen der qua is quer pos tu la ções que não sir -
vam ao meu Esta do ou ao País. Não! Como re pre sen-
tan te do Ama zo nas, pre ten do nes te mo men to sus ten-

tar tão so men te o cum pri men to do que está ex pres so
na Cons ti tu i ção do País.

O que não pos so é fi car ina ni ma do di an te do
que, inex pli ca vel men te, está ocor ren do, ou seja, o
des ca so fe de ral di an te de um le gí ti mo di re i to da Ama -
zô nia.

A Ama zô nia, tam bém faz par te – e par te no bre – 
do Bra sil, e é bom que nin guém  se es que ça des sa re -
a li da de.

A Ama zô nia cla ma pelo di re i to de par ti ci par do
de sen vol vi men to de um País que não se de sen vol ve-
rá se não de i tar um olhar es tra té gi co so bre sua mais
pro mis so ra e es tra té gi ca re gião.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
9-04-2003, QUE, RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO, PUBLICA-SE NA PRESENTE
EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pe res,
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. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
sei se cin co mi nu tos se rão su fi ci en tes. Qu e ro co lo car
a po si ção do meu Par ti do di an te de um tema que é
tabu nes te País. Aliás, há mu i tos ta bus no Bra sil. Fa lar
em le ga li za ção de dro gas, por exem plo, é tabu. Mu i ta
gen te sabe que é a úni ca sa í da para ven cer o nar co-
trá fi co, mas é tabu, e nin guém dis cu te. Fa lar em im -
pos to úni co é tabu. Mu i ta gen te sabe que é a úni ca
for ma ra ci o nal de fa zer re for ma tri bu tá ria, mas nin-
guém dis cu te.

Ou tro tema tabu que vou en fren tar hoje é o de
vi o la ção de di re i tos ci vis e po lí ti cos em Cuba. É tabu,
mas nin guém fala nis so. Pode o re gi me fa zer o que
qui ser em ma té ria de vi o la ção des ses di re i tos, que
nin guém na im pren sa, na clas se po lí ti ca, no Con gres-
so bra si le i ro re per cu te isso, como se o re gi me fi de lis ta
ti ves se imu ni da de. Pode abu sar à von ta de! Se for o
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Chi le, de Pi no chet, não pode! Peru, de Fu ji mo ri, não
pode! O de Cuba, pode!

Atri buo isto a duas co i sas, Sr. Pre si den te: à
Esquer da, pela mi o pia de pen sar que ao cen su rar os
abu sos do re gi me cas tris ta está le van do água ao mo i-
nho da Di re i ta. Assim fez com to dos os cri mes de Sta -
lin du ran te mais de 30 anos na União So vié ti ca. Si len-
ci ou. Sta lin foi o go ver nan te que mais ma tou co mu nis-
tas no mun do. Foi o Sr. Jo seph Sta lin, com o si lên cio
to tal e ab so lu to, an tes com os apla u sos da es quer da
em todo o mun do. Tudo era men ti ra da di re i ta, in ven-
ção. Foi pre ci so Khrus chev, no 20º Con gres so da
União So vié ti ca, re ve lar que tudo aqui lo era ver da de.
Fo ram cúm pli ces de to dos os hor ro res pra ti ca dos por
Sta lin. A Esquer da, por isto, si len cia di an te de Fi del
Cas tro. E a Di re i ta, os li be ra is, os con ser va do res, o
que se jam, tam bém si len ci am com medo de le va rem
o ró tu lo de di re i tis tas. Se de nun ci a rem a vi o la ção de
di re i tos em Cuba, po dem le var a pe cha de di re i tis tas,
en tão, co var de men te, si len ci am, Sr. Pre si den te.

Mas eu não vou si len ci ar!
A So ci e da de Inte ra me ri ca na de Impren sa está 

de nun ci an do ago ra que a re pres são se in ten si fi cou
em Cuba. Se ten ta e oito jor na lis tas, es cri to res e po -
lí ti cos aca bam de ser con de na dos em um tri bu nal
de ex ce ção, a cujo jul ga men to não ti ve ram aces so
os jor na lis tas, Sr. Pre si den te! Um tri bu nal de ex ce-
ção e re u niões se cre tas! Di re i to de de fe sa? Ne-
nhum, Sr. Pre si den te! Vão ser con de na dos a 20
anos de pri são, Se na dor Alme i da Lima, e al guns
po de ri am ser con de na dos à pri são per pé tua, que
ain da exis te lá.

Sr. Pre si den te, não está acon te cen do nada lá?
Isso não é er ra do? Nin guém pro tes ta. O Con gres so
bra si le i ro é co ni ven te com isso por que a Esquer da
en ten de que Fi del Cas tro é bom na re a li za ção dos di -
re i tos so ci a is e, por isso, pode vi o lar im pu ne men te os
di re i tos po lí ti cos e os di re i tos ci vis. Até mes mo os di -
re i tos so ci a is eu po de ria con tes tar, Sr. Pre si den te! Foi 
bem na edu ca ção, foi bem na sa ú de, mas pés si mo
em ha bi ta ção, pés si mo em trans por te co le ti vo, pés si-
mo na ge ra ção de em pre gos de boa qua li da de. Mas
va mos di zer, ad ar gu men tan dum, que ele seja bom
em di re i tos so ci a is. Então, por isso pode vi o lar os di re-
i tos ci vis e po lí ti cos?

Ele está indo mu i to além do que foi o mal fa da do,
fa mi ge ra do e tão con de na do re gi me mi li tar no País. O
re gi me mi li tar ma tou, exi lou, pren deu e tor tu rou. Fi del
Cas tro, quan do as su miu o po der, fu zi lou mais de 300
pes so as após jul ga men to su má rio, sem di re i to de de -
fe sa, e nes ses 40 anos, pren deu, tor tu rou e exi lou. E
con ti nua a fa zer isso im pu ne men te.

O re gi me mi li tar do Bra sil, Sr. Pre si den te, foi du -
rís si mo, foi exe crá vel, em mu i tos as pec tos, mas nun -
ca – e de sa fio con tes ta ções – pro i biu que um es cri tor
de es quer da, co mu nis ta que fos se, edi tas se um li vro,
mu i to me nos uma obra de fic ção. E um do mais emi -
nen tes es cri to res do con ti nen te, Gu i lher mo Ca bre ra
Infan te – ho mem dos Três Ti gres Tris tes –, está exi -
la do na Ingla ter ra, e os li vros dele, pro i bi dos de ser
edi ta dos e de cir cu lar em Cuba.

Os in te lec tu a is da Amé ri ca La ti na não pro tes-
tam con tra isso. Acham na tu ral. Ima gi ne, Se na dor Cé -
sar Bor ges, se o Re gi me Mi li tar ti ves se pro i bi do a edi -
ção de ro man ces de Jor ge Ama do, da sua Ba hia. Ah,
que tem pes ta de de pro tes tos con tra essa vi o lên cia!
Mas Ca bre ra Infan te está em Lon dres, sem po der edi -
tar seus li vros em Cuba. E ele nem é mi li tan te po lí ti co.
É ape nas um in te lec tu al que não abre mão do di re i to
de fa zer crí ti cas ao re gi me.

Srªs e Srs. Se na do res, O Glo bo de hoje pu bli ca
re la ção de par te des ses in te lec tu a is e jor na lis tas,
sub me ti dos a jul ga men tos su má ri os e se cre tos e con -
de na dos a pe nas de até 20 anos de pri são.

Sr. Pre si den te, fica re gis tra do o meu pro tes to. Se
vou ser ro tu la do não me im por ta. Di zia um gran de es -
cri tor es pa nhol do sé cu lo pas sa do, o en sa ís ta Orte ga y 
Gas set, que ser de Esquer da ou de Di re i ta é uma for -
ma de he mi ple gia men tal. Como não sou he mi plé gi co
– cre io que não sou nem de Di re i ta, nem de Esquer da
–, ao lon go da mi nha tra je tó ria, tomo po si ções que me
co lo cam na Di re i ta, e ou tras que me si tu am na Esquer -
da. Con si de ro im pos sí vel me clas si fi car, mas me ro tu-
lem como qui se rem. Nun ca vou abrir mão do ine fá vel,
pra ze ro so di re i to de di zer o que pen so.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

10-4-2003
Qu in ta-Fe i ra

15h30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral

18h – Mi nis tro Ro ber to Ama ral, Mi nis tro de Esta do
da Ciên cia e Tec no lo gia
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

18h30 – Se na dor Pe dro Si mon, acom pa nha do do
Se nhor Fre de ri co Antu nes, Se cre tá rio de Obras do
Rio Gran de do Sul e do Se nhor Ari Dor na, Pre si den-
te do “ Fó rum Inter na ci o nal das Águas”
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
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Ata da 2ª Re u nião, em 11 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. Pa u lo Paim

(Ini cia-se a re u nião às 9 ho ras e 10 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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:

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 79, DE 2003
(Nº 126/03, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí -
nea f ’, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº
2.217-3, de 4 de se tem bro de 2001, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do
Se nhor Antô nio Mota Fi lho para exer cer o car go de 
Di re tor de in fra-Estru tu ra Ter res tre do De par ta-
men to Na ci o nal de in fra-Estru tu ra de Trans por tes
– DNIT.

Bra sí lia, 8 de abril  de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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CURRICULUM VITAE
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MENSAGEM Nº 80, DE 2003
(Nº 127/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da-
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de

se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos-
sas Exce lên ci as o nome do Se nhor José Antô nio Sil -
va Cou ti nho para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral do
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans-
por tes – DNIT.

Bra sí lia, 8 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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MENSAGEM Nº 81, DE 2003
(Nº 128/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f’, da Cons ti tu i ção Fe de ral. com bi na do com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da-
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de

se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos-
sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Ri car do José
San ta Ce cí lia Cor rêa para exer cer o car go de Di re tor
de Pla ne ja men to e Pes qui sa do De par ta men to Na ci o-
nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Bra sí lia, 8 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula 
da Sil va.
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MENSAGEM Nº 82, DE 2003
(Nº 129/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da-
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de

se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos-
sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Sér gio de Sou za
Pi men tel para exer cer o car go de Di re tor de Admi nis-
tra ção e Fi nan ças do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Bra sí lia, 8 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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MENSAGEM Nº 83, DE 2003
(Nº 130/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 88
da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da-
ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de

se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos-
sas Exce lên cia o nome do Se nhor Was hing ton Lima
de Car va lho, para exer cer o car go de Di re tor de
Infra-Estru tu ra Aqua viá ria do De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

Bra sí lia, 9 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.
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MENSAGEM Nº 84, DE 2003
(Nº 133/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, f, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 6º da Lei
nº 9.961, de 28 de ja ne i ro de 2000, sub me to à apre ci-

a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor José
Leôn cio de Andra de Fe i to sa para ocu par o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar
– ANS.

Bra sí lia, 9 de abril de 2003. – Luiz Iná cio Lula 
da Sil va.
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AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

– Nº 471/203, de 9 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao re que ri men to nº 267, de
2002, do Se na dor Álva ro Dias; e

– Nº 472/2003, de 9 do corrente, encaminhando
informações, em CD-ROM, em resposta ao
Requerimento nº 70, de 2003, do Senador Geraldo
Mesquita Júnior.

– As in for ma ções do Re que ri men to nº 267, de
2002, fo ram en ca mi nha das, em có pia, ao Se na dor
Álva ro Dias.

– O Requerimento nº 267, de 2002, vai ao Arquivo.
– O Re que ri men to nº 70, de 2003, fi ca rá na Se -

cre ta ria-Ge ral da Mesa à dis po si ção do Se na dor  Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or.

PROJETOS RECEBIDOS

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2003
(Nº 5.119/2001, na Casa de Ori gem)

De no mi na “Ro do via Mil ton San tos”
a BR-242 (Ba hia-Bra sí lia), que atra ves sa
a Cha pa da Di a man ti na e o oes te ba i a no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Mil ton San-

tos” a BR- 242 (Ba hia-Bra sí lia), que atra ves sa a Cha -
pa da Di a man ti na e o oes te ba i a no.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.119, DE 2001

De no mi na da “Ro do via Mil ton San-
tos” a BR-242 (Ba hia-Bra sí lia), que atra-
ves sa a Cha pa da Di a man ti na e o oes te
ba i a no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ro do via Mil ton San-

tos” a BR- 242 (Ba hia-Bra sí lia), que atra ves sa a Cha -
pa da Di a man ti na e o oes te ba i a no.

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

Jus ti fi ca ção

O geó gra fo Mil ton San tos, fa le ci do no dia 24 de
ju nho do cor ren te ano, nas ceu no dia de maio de 1926 
em Bro tas do Ma caú, na Cha pa da Di a man ti na, no
Esta do da Ba hia, for mou-se no ano de 1948 em Di re i-

to, pela Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia. Ain da em
1948 pu bli cou seu pri me i ro li vro in ti tu la do o Po vo a-
men to da Ba hia: suas ca u sas eco nô mi cas. Dez anos
de po is mu dou-se para a Fran ça, onde con clu iu dou to-
ra do em ge o gra fia na Uni ver si da de de Estras bur go.

De vol ta ao Bra sil tra ba lhou como Re da tor no
jor nal A Tar de”, de Sal va dor.

Um dos ma i o res in te lec tu a is de nos sa épo ca,
Mil ton San tos pu bli cou mais de 40 li vros, tra du zi dos
em vá ri os idi o mas. 300 ar ti gos e re ce beu 20 tí tu los
ho no ris ca u sa. Foi o úni co pes qui sa dor fora do mun -
do an glo-sa xão a re ce be rem 1994, o prê mio Va u trin
Lud, o “Prê mio No bel da ge o gra fia.

Mil ton San tos fa la va da im por tân cia do so nho e
afir ma va que” o so nho obri ga o ho mem a pen sar”.

Toda a sua vida e sua obra foi de di ca da ao ser
hu ma no, no seu es pa ço, no seu ter ri tó rio e sua re la-
ção com o todo.

Reconhecido internacionalmente, foi professor
das Universidades de Toulouse, Bordeaux e Paris
(França); Toronto (Canadá); Lima (Peru); Dar Assalaam
(Tanzânia); Columbia (EUA); Central de Venezuela e
Zulia (Venezuela) e a partir de 1977 na USP (Brasil).

Esta mo des ta ho me na gem a esse ilus tre ba i a-
no, bra si le i ro de gê nio que sou be ilu mi nar o gê ne ro
hu ma no com o bri lho de suas re fle xões, cer ta men te
con ta rá com o apo io de todo o par la men to bra si le i ro,
fiel tes te mu nha da gran di o si da de de Mil ton San tos.

Sala das Ses sões, 15 de de agosto 2001. – De -
pu ta do Ja ques Wag ner.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2003

(Nº 2.182/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Elói Mendes, Estado de Minas Gerais.

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 330, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda. para ex plo-
rar, por dez anos, sem di re i to da ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Elói Men des, 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.
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MEN SA GEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda, na ci da de de Ma ca pá – AP;

2  – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or  – PI;

3  – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no  – MG;

4  – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi ços
e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia  – MG;

5  – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca  – MG;

6  – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que  – MG;

7  – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos  – MA;

8  – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des  – MG;

9  – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002  –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to  – MG;

10  – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra  – MG;

11  – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do  – SP;

12  – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002  –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na  – SP; e

13  – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so

MC Nº 379 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-
la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 66/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Elói
Men des, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio e Te le-
vi são Li ber tas Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato. Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 330, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 21 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000779/2000, Con -
cor rên cia nº 66/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio e Te le vi são
Li ber tas Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Elói
Men des, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.
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Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta

dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 174, DE 2003

(Nº 2.183/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Co rin to, 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 333, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Co rin 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 283, 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. per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de. ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 83. de 9 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá  – AP:

2  – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or  – PI;

3  – Por ta ria nº 295. de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no  – MG;

4  – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia  –
MG;

5  – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca  – MG;

6  – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que   – MG;

7  – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos  – MA;

8  – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des  – MG;

9  – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to  – MG;

10  – Por ta ria nº 334. de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Lida –
ME. na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra  – MG;

11  – Por ta ria nº 337. de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda.. na ci da de de Des-
cal va do  – SP;

12  – Por ta ria nº 338. de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na  – SP; e

13  – Por ta ria nº 379. de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia. 17 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 375 EM
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu la-
men ta res co me ti das a este Mi nis té rio. de ter mi nou-se
a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 066/2000-SSR/MC,
com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Co rin to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666. de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Cen tral de Te-
le co mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção. o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 333, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca cões, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795. de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995 e Ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000762/2000, Con -
cor rên cia nº 66/2000-SSR/ MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Cen tral de Te le co-
mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra cm fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Co rin to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 175, DE 2003

(Nº 2.184/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca-
ções Ltda. – ME para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi-
ra, 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 334, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca-
ções Ltda. – ME para ex plo rar, por dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta Ma ria
de Ita bi ra, 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 283/2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi ços
e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia – MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na  ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328. de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG;

9 – Por ta ria nº 333. de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

l1 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 374 

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
016/2000-SSR/MC, com vis tas á im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. – ME, ob te ve
a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven-
ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co -
mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a 
per mis são. na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 334, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000664/2000, Con -
cor rên cia nº 016/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma San ta-
ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. – ME para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º. da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de 
que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo,
de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2003

(Nº 2.185/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga, per mis-
são à Ra dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Oe i ras, Esta do do Pi a uí.

O 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 379, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de do Oe i ras, Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49. in ci so XII com bi na do
com o § 3º do art.223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções. per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da con for me os se guin tes
atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP:

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;
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3 – Por ta ria nº 295 de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda.. na ci da de de Dino
– MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de de Ba e pen di a na de Ser -
vi ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia –
MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda, na ci da de de Cu pa ra-
que – MG,

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 Rá -
dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima Ca -
ni pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG:

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San tax na ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda. na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda. na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 380 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-
la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou–se a 
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 24/98–SSR/MC, com vis -
tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Oe i ras,
Esta do do Pi a uí.

A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a-
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-

ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio e Te le-
vi são do Pi a uí Ltda ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, to -
man do–se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con -
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

PORTARIA Nº 379, DE 19 DE MARÇO DE 2002.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções em con for mi da de com o art. 32 do 
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795. de. 31 de ou tu bro de 1963
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, 
de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so nº 53760.000089198, Con cor-
rên cia nº 24/98–SSRMC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio e Te le vi são
do Pi a uí Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Oe i-
ras, Esta do do Pi a uí.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções. leis sub se qüen tes. re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 177, DE 2003

(Nº 2.186/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Co ro-
nel Sa pu ca ia, Esta do de Mato Gros so 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 300, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., para ex plo-
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Co ro nel Sa pu ca ia, Esta do de Mato
Gros so 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 284, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta da nº 300, de 19 de mar ço de 2002  –
lbi a pi na Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Co ro nel Sa -
pu ca ia  – MS;

2  – Por ta ria nº 301, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM M.M. Ltda., na ci da de de Eldo ra do – MS;

3  – Por ta ria nº 306, de l9 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Su ces so Ltda. Na ci da de de Ca ten de  –
PE;

4  – Por ta ria nº 315, de 19 de mar ço de 2002 –
RGJ – Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Ca si nhas  – 
PE;

5  – Por ta ria nº 316, de l9 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Ita po rã  –
MS;

6  – Por ta ria nº 325, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Ma ra bá Ltda., na ci da de ci da de Ma ra ca ju  –
MS;

7  – Por ta ria nº 350, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Ro che do  – MS;

8  – Por ta ria nº 351, do 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Rio Bri lhan te  – MS;

9  – Por ta ria nº 356, de 19 de mar ço de 2002 –
Pa ra í ba Tv/FM Ltda., na ci da de de Pa u da lho  – PE;

10  – Por ta ria nº 357, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Sel ví ria  – MS;

11  – Por ta ria nº 361, de 19 de mar ço de
2002-Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do
Ltda., na ci da de de Pe dro Go mes-MS;

12  – Por ta ria nº 371, de l9 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ino cên cia
– MS, e

13  – Por ta ria nº 375, de l9 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Artís ti ca e Cul tu ral Ima cu la da Con ce i ção,
na ci da de de Igua re mi  – MS.

Bra si 1ia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 432 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério,
determinou-se a publicação da Concorrência nº
74/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Coronel Sapucaia, Estado
de Mato Grosso do Sul.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Ibi a pi na Ra di-
o di fu são Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções
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PORTARIA Nº 300, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções. no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795. de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.120, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.00128S/2000,
Con cor rên cia nº 74/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ibi a pi na Ra di o di fu-
são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da. na ci da de de Co ro nel
Sa pu ca ia, Esta do de Mato Gros so do Sul

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi 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 ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.
Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta

per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 178, DE 2003

(Nº 2.188/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma De Ra di o di fu são Ri bas do
Rio Par do Ltda. , para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Ro che do, Esta do de
Mato Gros so 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 350, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio
Par do Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ro che do, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

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

MENSAGEM Nº 284, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des;

1 – Por ta ria nº 300, de 19 da mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Co ro nel
Sa pu ca ia-MS;

2 – Por ta ria nº 30l, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM M.M. Ltda., na ci da de de Eldo ra do-MS;

3 – Por ta ria nº 306, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Su ces so Ltda., na ci da de de Ca ten de-PE;

4  – Por ta ria nº 315, de 19 de mar ço de 2002  –
RGJ  – Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Ca si-
nhas-PE;

5  – Por ta ria nº 316, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Ter ce i ro na ci da de de Ita po rã-MS;

6 – Por ta ria nº 325, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Ma ra bá Ltda., na ci da de de Ma ra ca ju-MS;

7 – Por ta ria nº 350, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Ro che do-MS;

8  – Por ta ria nº 351, de 19 de mar ço de 2002 –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de do Rio Bri lhan te-MS;

9 – Por ta ria nº 356, de 19 de mar ço de 2002 –
Pa ra í ba TV/FM Ltda., na ci da de de Pa u da lho-PE;

10 – Por ta ria nº 357, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do  Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Sel ví ria-MS;

11 – Por ta ria nº 361, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Pe dra Go mes-MS:

12  – Por ta ria nº 371, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ino cên-
cia-MS; e

13 – Por ta ria nº 375, de 19 de mar ço de 2O02 –
Fun da ção Artís ti ca e Cul tu ral  Ima cu la da Con ce i ção,
na ci da de de Igua te mi-MS.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 440 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou a 
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 076/2000-SSR/MC,
com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ro che do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de zem bro de 1993, e da le gis la ção
es pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda., ob te ve a
ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es -
ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce-
do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co-
mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a 
per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato. 

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

MINISTÉRIO DAS COMMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, cm con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
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1.720, de 28 do no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53670.001383/2000, Con -
cor rên cia nº 076/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma de Ra di o-
di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda. para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Ro che do, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 179, DE 2003

(Nº  2.189/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Pa ra í ba TV/FM Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Pa u da lho,
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 356, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Pa ra í ba TV/FM Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pa u da lho, 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 284, 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 da

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de raL sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1  – Por ta ria nº 300, de 19 de mar ço de 2002  –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Co ro nel
Sa pu ca ia-MS;

2 – Por ta ria nº 301, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM M.M. Ltda.,na ci da de de Eldo ra do-MS.

3  – Por ta ria nº 306, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio e TV Su ces so Ltda.. na ci da de de Ca ten de-PE;

4  – Por ta ria nº 315, de 19 de mar ço de 2002  –
RGJ  – Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Ca si-
nhas-PE:

5  – Por ta ria nº 316, de 19 de mar ço de 2002  –
Fun da ção Ter ce i ro Mi lê nio, na ci da de de Ita po rã-MS;

6  – Por ta ria nº 325, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Ma ra bá Ltda., na ci da de de Ma ra ca ju-MS;

7  – Por ta ria nº 350, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas de  Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Ro che do-MS;

8  – Por ta ria nº 351, de 19 de mar ço de 2002  –
Pris ma Enge nha ria em Te le co mu ni ca ções Ltda., na
ci da de de Rio Bri lhan te-MS;

9  – Por ta ria nº 356, de 19 de mar ço de 2002  –
Pa ra í ba TV/FM Ltda., na ci da de de Pa u da lho-PE;

10 – Por ta ria nº 357, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
rua ci da de de Sel ví ria-MS;

11 – Por ta ria nº 361, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma de Ra di o di fu são Ri bas do Rio Par do Ltda.,
na ci da de de Pe dro Go mes-MS;

12  – Por ta ria nº 371, de 19 de mar ço de 2002  –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ino cên-
cia-MS; e

13  – Por ta ria nº 375, de 19 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Artís ti ca e Cul tu ral Ima cu la da Con ce i ção.
na ci da de de Igua te mi-MS.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 444 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
085/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Pa u da lho, Esta do de Per nam bu co.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Pa ra í ba
TV/IFM Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Esclareço que, de acor do com o § 3º da art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 356, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art 32 da
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, 
de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so nº 53103.000281/2000, Con cor-
rên cia nº 085/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Pa ra í ba TV/FM
Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pa u da lho,
Esta do de Per nam bu co.

Pa rá gra fo Úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção de de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

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

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07347    153ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



07348 Sá ba do 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003

(À ComissãodeEducação – decisão terminativa.)

ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 180, DE 2003

(Nº 2.192/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do 
Sul Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá.

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

cre to s/n, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a ra.

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

MENSAGEM Nº 294, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Nor des te Ltda, na ci da de de Pi cos –
PI (onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda, na ci da de
de Bu ri ta ma – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia):

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru-PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tá rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con -
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes. com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993. e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Lula., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Lula., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri-
ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53
830.000547/98, e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/M.

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ja bo ti ca bal. Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000549/98 e Con conr rên cia nº
162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda me dia na ci da de de Ara -
ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000803/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Lula.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSRJMC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra cm onda mé dia na ci -
da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Lula., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con-
cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
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53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº 01
7/2000-SSR/MC);

Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
l22/2000-SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de ile gí vel Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 023/98-SSR/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 ca put, da
Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 29 do Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar o pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia;

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR(MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSP/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., na
ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Lula., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005198-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Lula., na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Lula.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC;

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da-
de de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da-
de de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro-
ces so nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e
Con cor rên cia nº 023/98-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 181, DE 2003

(Nº 2.193/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do 
Sol Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Assa ré, Esta do do Ce a rá.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 294, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de abril de 2002, que “ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1  – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos-PI
(onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma – SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal – SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe – CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré – CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz – CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda, na ci da de de Ca mo-
cim – CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra – MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme – MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia – MG (onda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru – PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas
lo ca li da des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca-
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97 –SSR/MC);

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98– SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
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de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda me dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000802/98 e Con-
cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Alme ra na, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 023/98-SSR/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,

apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC):

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e
Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da-
de de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro-
ces so nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.00198/98
e Con cor rên cia nº 023/98-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
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ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que

tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 182, DE 2003

(Nº 2.222/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Gu a ri 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 339, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda.,
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Gu a ri 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 303, 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 Constituição 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, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Itam ba cu ri  – MG;

2  – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002  –
DRT  – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de
de Ara pi ra ca  – AL;

3  – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco  – AL;

4  – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Te-
re si na  – PI;

5  – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia  – MG;

6  – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci da de de Cor ren te  – PI;

7  – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba  – SP;

8  – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio e TV Cen ta u ro Ltda., na ci da de de Cam pi na
Ver de  – MG;

9  – Por ta ria nº 342, de 19 de mar ço de 2002  –
KMR  – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Itaí  –
SP;

10  – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma  – MG;

11 Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002  –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda., na ci da de de Flo -
ri a no  – PI;

12  – Por ta ria nº 370, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio FM da Bar ra Ltda., na ci da de de Bar ra Ve lha  –
SC; e

13  – Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de 2002  –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda., na
ci da de de Bra sí lia de Mi nas  – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 393 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
034/98-SSR/MC, com vis tas á im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Gu a ri ba, Esta do de Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Pri ma-
ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção
do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo
Edi tal, for nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên-
cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo-
guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for -
ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 339, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000710/98, Con-
cor rên cia nº 034/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Pri ma ve ra
FM de Gu a ri ba Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Gu a ri ba, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de vem ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 183, DE 2003

(Nº 2.223/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à KMR – Telecomunicações Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Itaí, 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 342, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Itaí, 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 303, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1  – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Itam ba cu ri-MG;

2  – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002 –
DRT  – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de
de Ara pi ra ca-AL;

3  – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco-AL;

4  – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Te-
re si na-PI;

5  – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia-MG;

6  – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci da de de Cor ren te-PI;

7  – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba-SP;

8  – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e TV Cen ta u ro Ltda., na ci da de de Cam pi na
Ver de-MG;

9  – Por ta ria nº 342, de 19 de mar ço de 2002 –
KMR  – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Itaí-SP;

10  – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma-MG;

11  – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda., na ci da de de Flo -
ri a no-PI;

12  – Por ta ria nº 370, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM da Bar ra Ltda., na ci da de de Bar ra Ve-
lha-SC; e

13  – Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de 2002 –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda., na
ci da de de Bra sí lia de Mi nas-MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 398 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
034/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Itaí, Esta do de São Pa u lo.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a KMR – Te le-
co mu ni ca ções Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07371    177ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



PORTARIA Nº 342, DE 19 DE MARÇO DE 2002.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53830.000744/98, Con-
cor rên cia nº 034/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à KMR  – Te le co mu-
ni ca ções Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, 
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre quên cia mo du la da, na ci da de de Itaí,
Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLTIVO
 Nº 184, DE 2003

(Nº 2.221/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca man du ca ia, 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 318, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca man du ca ia, 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 303, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções per mis sões para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1  – Por ta ria nº 285 de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Itam ba cu ri  – MG;

2  – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002  –
DRT  – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda. na ci da de
de Ara pi ra ca  – AL;

3  – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco  – AL;

4  – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda. na ci da de de Te-
re si na   – PI;

5  – Por ta da nº 318, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda. na ci da de
de Ca man du ca ia  – MG;

6  – Por ta da nº 336, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci o nal de Cor ren te  – PI;

7  – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu ri ba Ltda. na ci da de de
Gu a ri ba  – SP;

8  – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio e TV Cen ta u ro Ltda., na ci da de de Cam pi na
Ver de  – MG;

9  – Por ta da nº 342, de 19 de mar ço de 2002  –
KMR  – Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Itai  –
SP;

10  – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma  – MG;

11  – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002  –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda.

na ci da de de Flo ri a no  – PI;
12  – Por ta ria nº 370, de 19 de mar ço de 2002  –

Rá dio FM da Bar ra Ltda. na ci da de de Bar ra Ve lha  –
SC; e

13  – Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de 2002  –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fo são e Pro du ção Ltda. na ci -
da de de Bra sí lia de Mi nas  – MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 397 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 013/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca-
man du ca ia Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Ambi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda. ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia con for me ato da mes ma Co mis são que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi ra efe i tos ide a is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 318 , DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795. de 2 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995 e ten do em vis ta o
que co tis ta do Pro ces so nº 53710.000558/2000, Con -
cor rên cia nº 013/2000-SSRMC re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Sul-Mi -
ne i ro de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Ca man du ca ia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 233 § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 185, DE 2003

(Nº 1.867/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Ter ra Nova  FM Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ter ra
Nova, 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 647, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ter ra Nova FM Ltda. para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Ter ra Nova, 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 1.357, 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, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 635, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ara pon gas – PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda., na ci da de
de Re ci fe – PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda. na ci da de de
Ca ru a ru – PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de de Ma rin gá – PR;

5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po – MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam bé – PR;

7 – Por ta ria nº 642, de 24 de ou tu bro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves –
BA;

8  – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari nos – MG;

9 – Por ta ria nº 645, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de Rá-
dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul – AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do – MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra Nova – 
BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Aba e té – MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 711 EM

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 3/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ter ra
Nova, Esta do da Ba hia.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Ter ra
Nova FM Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 647, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nis tro de es ta do das Co mu ni ca ções, no uso 
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
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que cons ta do Pro ces so nº 53640.000285/2000, Con -
cor rên cia nº 3/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Ter ra Nova
FM Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ter ra
Nova, Esta do da Ba hia.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o naL nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2003

(Nº 1.970/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 1.357, DE 2001

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de 
exposições de motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 635, de 24 de outubro de 2001 –
WRT – Organização de Radiodifusão Ltda., na cidade 
de Arapongas-PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda., na ci da de
de Re ci fe-PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de 
Ca ru a ru-PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de

de Ma rin gá-PR;
5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –

Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po-MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam bé-PR;

7 – Por ta ria nº 642, de 24 de ou tu bro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves-BA;

8 – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari nos-MG;

9 – Por ta ria nº 645, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de Rá-
dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul-AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do-MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra
Nova-BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de Ra di o di fu são  Ltda., na ci da de de
Aba e té-MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go-MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 703 EM

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 145/97-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ru a-
ru, Esta do de Per nam bu co.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997,
al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de
ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela
ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com
ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993,
e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu
que o Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve
a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pelo edi tal, tor nan do-se as sim a
ven ce do ra da con cor rên cia, con for me ato da mes ma
co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 637, 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, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
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que cons ta do Pro ces so nº 53103.000124/98, Con-
cor rên cia nº 145/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Agres -
te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 187, DE 2003

(Nº 1.980/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são a Lí der Co mu ni ca ções Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Lí der Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.

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 30, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -

me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as. acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o ne, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da-
de de Be zer ros–PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe-
tro lân dia–PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to– SP (onda mé -
dia);

4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i-
jó–AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co–AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Lida., na ci da de do
João Lis boa–MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia–MG (onda mé dia);
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8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa -
ran di–PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba–PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé–Miri-PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de–PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras–BA (onda mé dia); e

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no–MG (sons e ima gens).

Brasília, 21 de janeiro de 2002 – Fernando
Henrique Cardoso.

MC Nº 779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas
lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca-
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro do 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a de ha bi li ta ção e as pro pos tas
téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po nen tes, com
ob ser vân cia da Lei a 3.666, de 21 de ju nho de 1993, e 
da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que 
ob ti ve ram £ ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos 
ter mos es ta be le ci dos pe los res pec ti vos Edi ta is, to-
man do-se as sim ven ce do ras das Con cor rên ci as,
con for mo atos da mes ma Co mis são, que ho mo lo-
guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be zer-
ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97
e Con cor rên cia nº 097197-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo

(Pro ces so nº 53830.001345197 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117197-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so ai 53600.000011/93 Con -
cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra ou onda mé dia na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000251/98 
e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra ou onda mé dia na ci da de de Ca bro bó, Esta -
do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98 e
Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra cm onda mé dia na ci da de do Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230198 e
Con cor rên cia nº t50f97-SSR/MC;

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra ou onda mé dia na ci da de
de Te lê ma co Bar ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/93 de Con cor rên cia nº
150/97–SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Lida., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021J98-SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C, ser vi ço
da ra di o di fu são som em onda mé dia na ci da de de Bar re i-
ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000280/2000 e
Con cor rên cia nº 004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na. ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta -
do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e
Con cor rên cia nº 136(97-SSR/MC);

2. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
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dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je ta de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga se men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para ati do so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pu bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963,

Decreta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das para ex plo rar, peio pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da de
de Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097197-SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe tro-
lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.00134S/97 e Con cor rên cia
nº 103/97-SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta da do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº

53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);
VII – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de

de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº
136/97-SSR/MC);

VIII – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146 (97-SSR,MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran-
di, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/93 e
Con cor rên cia nº 150197-SSR/MC);

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Lida., na 
ci da de de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro-
ces so ai 53740.000233/98 e Con cor rên cia ai
150197-SSR/MC);

XI – Rede Bra si le i ra de Ra dio e Te le vi são Lida., na 
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia ai 018/98-SSR/MC);

301 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Lida., na ci da de de
Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so n1
53730.000206/93 e Con cor rên cia ai 021/98-SSR/MC);

XIII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
SIC, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
OO4/2000-SSR/MC);

Art 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do Aço 
Ltda, na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no , Esta do de Mi -
nas Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con -
cor rên cia nº 136/97-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora our to ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do §3º do Art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o Art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Brasília,15 de janeiro  de 2002; 181º da
Independência e 114º da República – Marco
Maciel.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 188, DE 2003

(Nº 2.051/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que, ou tor ga con ces-
são à Ra dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga-
lhães S/C para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bar re i ras, 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 o De -

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Bar re i ras, 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 30, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 da ja ne i ro de 2002, que “ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e da ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda na ci da de
de Be zer ros-PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe -
tro lân dia-PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to-SP (onda mé -
dia);

4-Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i-
jó-AC (onda mé dia);

5-Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co-AC (onda mé dia);

6-Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa-MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia-MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó-PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa -
ran di-PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e in for má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba-PR (onda mé dia);

11-Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé-Miri-PA (onda mé dia);

12– Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras-BA (onda mé dia);

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no-MG (sons e ima gens).

Bra sí lia, 22 de  ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas á ou tor ga de con-
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2.A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 7 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res pec-
ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das Con -
cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be zer-
ros. Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97
e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
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Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân-
dia, Esta do de Mi nas Ge ra is Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC):

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó,
Esta do de Per nam bu co Pro ces so nº 53103.000142/98
e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Te -
lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
iga ra pé-Mi rim, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021 /98-SSP/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C.
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta -
do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e
Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

2. Nessa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são ás re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Esclareço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção e 34.§ 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de l963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da de
de Be zer ros, Esta do de Per nam bu co  (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC):

II– Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe -
tro lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III– EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia
nº 103/97-SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/97
e Con cor rên cia nº 1 17/97-SSR/MC);

VI– Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 1 34/97-SSR/MC);

VII– Rá dio e te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de 
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

VIII-Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146197-SSR/MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran-
di, Esta do ao Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC;

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Telê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97-SSR/MC);

XI– Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so
nº 53720.000163/98 e Con cor rên cia nº
0l8/98-SSR/MC);
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XII– Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

XIII – Rádio Cidade Luís Eduardo Magalhães
S/C, na cidade de Barreiras, Estado da Bahia
(Processo nº 53640.000250/2000 e Concorrência nº
004/2000-SSR/MC);

Art. 2º Fica outorga a concessão à TV Vale do Aço 
Ltda., na cidade da Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais, para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito a exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (Processo nº 53710.000254/98 e
Concorrência nº 136/97-SSR/MC.

Art. 3º As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de

Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos
e obrigações assumidas pelas outorgadas.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 5º Os contratos decorrentes destas
concessões deverão ser assinados dentro de
sessenta dias, a contar da data de publicação da
deliberação de que trata o art. 4º, sob pena de
tornar-se nula, de pleno direito, a outorga concedida.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 15 de janeiro de 2002; 151º da
Independência e 114º da República. – Marco
Maciel.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07405    211ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



07406 Sá ba do 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07407    213ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



07408 Sá ba do 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07409    215ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



07410 Sá ba do 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07411

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

    217ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2003 

(Nº 2.158/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Be ne fi cen te Ro sal Da Li ber da de a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Re den ção, Esta do do
Ce a rá.

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

ta ria nº 48, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de a exe cu-
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Re den-
ção, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº  257, 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 43, de 17 de ja ne i ro de 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;

2 – Por ta ria nº 44, de17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Ta qua ri tin ga do Nor te, 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 de 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 do 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, 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 para 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 do 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe dral ven ce 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 212 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 Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da
Li ber da de, na ci da de de Re den ção, Esta do do Ce a rá,
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,
cada 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 caci 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 me 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 53650.002495/98, 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 48, DE 17 DE DEZEMBRO 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 53650.002495/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal
da Li ber da de, com sede na Rua Ma re chal De o do ro,
nº 100 – Cen tro, na ci da de de Re den ção, Esta do de
Ce a rá, 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 04°13’33”S e lon gi tu de em
38°43’44”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. 5 Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua publicação – Pimenta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 3/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.650.002.495-98 de 03
de No vem 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: Fun da ção Be ne fi ci en te Ro sal da Li-
ber da de, na lo ca li da de de Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de,
ins cri ta no CGC sob o nú me ro 11.822.301/0001-17,
no Esta do do Ce a rá, com sede na Rua Ma re chal De o-
do ro, nº 100 – Cen tro Ci da de de Re den ção, CE, 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

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 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 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 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 I), 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;

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07413    219ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



– 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 123, 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 José Fran co de Oli ve i-
ra, nº 08, Cen tro, Ci da de de Re den ção, Esta do do Ce -
a rá, de co or de na das ge o grá fi cas em 04º13’27”S de
la ti tu de e 38º43’48”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.

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 105, 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, es cla re ci men tos a res pe i to da de no mi na ção
da Enti da de, apre sen ta ção do su bi tem 6,7, VI 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. 62 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. 109, 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 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
Fun da ção Be ne fi cen te Ro sal da Li ber da de.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Vas ti Fer re i ra Lima Ban de i ra
Vice-Pre si den te: José Mil ton Xa vi er dos San tos
1º Se cre tá rio: Li li am Ma ria de Mou ra Ban de i ra
2º Se cre tá rio: Mar san dro de Oli ve i ra Sil va
1º Te sou re i ro: Je a ne Mey re Ale xan dre da Sil va
2º Te sou re i ro: Antô nio Ma ci el de Sou za
Re la ções Pú bli cas:Ma ria José Ban de i ra

– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ma re chal De o do ro, nº 100, Cen tro, Ci da de
de Re den ção Esta do do Ce a rá.

– co or de na das ge o grá fi cas
04º 13’ 33” 3 de la ti tu de e 38º 43’ 44” 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”, fls. 109, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 121 e 122, 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 Fun da ção Ben fi cen-
te Ro sal da Li ber da de, 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 53.650.002.495-98, de 3 de No vem-
bro de 1998.

Bra sí lia,7 de ja ne i ro de 2002.

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, 9 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 (Re ci são
Ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 190, DE 2003

(Nº 2.206/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Fundação Manoel Paes a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bre jão, 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 168, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que au to ri za
a Fun da ção Ma no el Paes 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 Bre jão, 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 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 çe 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 dê Ita mo gi, na ci da de de Ita mo gi-MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

MC Nº 303 EM

Bra sí lia, 24 de abril 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 Fun da ção Ma no el Paes, na Ci da de de 
Bre jão, 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 con for mi da de com o ca-
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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 mis 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 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 53103.00O141/99, 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, Pimenta da Veiga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 168, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

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 53103.000141/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Ma no el Paes, com
sede na Rua José Iná cio dos San tos nº 44, Cen tro, na 
ci da de de Bre jão, 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-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 09°01’49”S e lon gi tu de em
36°34’07”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 – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 51/2002 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.103.000.141/99, de 23
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 : Fun da ção Ma no el Paes, na lo ca li da de
de Bre jão/PE.

I – Intro du ção

1. Fun da ção Ma no el Paes, ins cri to no CGC sob
o nú me ro 12.660.536/0001-12, no Esta do de Per-
nam bu co, com sede na Av. Bel Fran cis co Pe re i ra Lo -
pes, 233, Cen tro, Ci da de de Bre jão – 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 9 de mar ço 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 01, bem como a do cu men ta ção apre -
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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, 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 183, 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 Av. Bel. Fran cis co Pe re i ra
Lo pes, 233, cen tro, ci da de de Bre jão, Esta do de Per -
nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em
09°01’49”S de la ti tu de e 36°34’07”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 47 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 ace i to e ana li sa do 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

de al te ra ção es ta tu tá ria e do su bi tem 6.7, III, IV, V, VIII 
e su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma nº 2/98,
(fls.49 e 117).

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. 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 nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 114 e 115.

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.
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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 ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Fun da ção Ma no el Paes

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ro bé rio Lo pes de Melo
D. Téc ni co: Je su i to Ber nar do de Ara ú jo
D. Adm. e Fi nan ce i ro: Qu i té ria Ma ria Pin to

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua José Iná cio dos San tos, 44, ci da de de Bre -
jão, Esta do de Per nam bu co.
– co or de na das ge o grá fi cas

09°01’49”S de la ti tu de e 36°34’07”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. 62, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 114 e 115, 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 Fun da ção Ma no el
Paes, 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 53.103.000.141/99, de 23 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 18 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, 22 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 191, DE 2003

(Nº 1.847/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Icó, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 375, de 11 de ju lho de 2001, que au to ri za a

Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Icó, Esta do do
Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 994, 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 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 305, de 16 de maio de 2001 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Lu mi nen se –
FUNCCOL, na ci da de de Paço do Lu mi ar-MA.

2 – Por ta ria nº 310, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria Pé ro la FM de
San to Au gus to, na ci da de de San to Au gus to-RS;

3 – Por ta ria nº 312, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Fe i ra Nova, na ci da de de Fe i ra Nova-PE.

4 – Por ta ria nº 314, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz Ser -
ra ria EM, na ci da de de La ges-SC:

5 – Por ta ria nº 315, de 25 de maio de 2001 –
Fun da ção Assis ten ci al Lar da Paz – FALP, na ci da de
de Do res do Inda iá-MG;

6 – Por ta ria nº 317, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bom Re ti ro da Espe ran ça,
na ci da de de Anga tu ba-SP;

7 – Por ta ria nº 319, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta pi ren se de Assis tên cia So ci al – ATAS,
na ci da de de Ta pi ra-MG;

8 – Por ta ria nº 375, de 11 de ju lho de 2001 –
Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro, na ci da de de
Icó-CE;

9 – Por ta ria nº 376, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Bem Aven -
tu ra do José de Anchi e ta, na ci da de de Ara ca ju-SE;

10 – Por ta ria nº 377, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ras, na ci -
da de de Pe dre i ras-MA; e

11 – Por ta ria nº 378, de 11 de ju lho de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de San ta
Bár ba ra do Tu gú rio, na ci da de de San ta Bár ba ra do
Tu gú rio-MG
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Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PORTARIA Nº 375, DE 11 DE JULHO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to 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 53650002943/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção De pu ta do Wal fri do
Mon te i ro, com sede na Rua São José nº 1.440, Cen -
tro, na ci da de de Icó, Esta do do Ce a rá, 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 06°28’58”S e lon gi tu de em
38°51’38”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 publicação – Pi men ta da Ve i ga.

MC Nº 444 EM

Bra sí lia, 16 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 Fun da ção De pu ta do
Wal fri do Mon te i ro, com sede na ci da de de Icó, Esta do
de Ce a rá. 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 53650.002943/98, 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.

RELATÓRIO Nº 150/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.650.002.943/98, de
29-12-98.

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 : Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i-
ro, na lo ca li da de de Iço, Esta do do Ce a rá

I – Intro du ção

1. Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro, ins cri-
ta no CGC sob o nú me ro 01.625.707/0001-56, no
Esta do do Ce a rá, com sede na Rua São José, nº
1.440, Cen tro, Ci da de de Icó, CE, 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 29 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
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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 1 a 133 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. Preliminarmente, a requerente indicou em sua

petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua São José, nº 1.440, Centro,
Cidade de Icó, Estado do Ceará, de coordenadas
geográficas em 06º28’58” S de latitude e 38º51’38” W
de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999, Seção 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 86 a 89, 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

dos do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci sos II,
III, IV, V e VIII, en tre ou tros, bem como do su bi tem
6.11 (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98 (fls. 90, 110 e
118).

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. 100, 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 endereços da sede administrativa e de

localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– 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 115 e 116. Na oca sião da so -

07420 Sá ba do 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



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 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 -
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
Fun da ção De pu ta do Wal fri do Mon te i ro

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Gon ça li nha Mo ro ró Mon te i ro
Vice-Pre si den te: Ma no el Gu e des Be zer ra Neto
Se cre tá ria: Ela i ne Cris ti na Mu niz Bar bo sa
Te sou re i ro: José Te o bal do Mu niz

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua São José, nº 1440, Cen tro, Ci da de de Icó
Esta do do Ce a rá

– co or de na das ge o grá fi cas
06°28’58”S de la ti tu de e 38°51’38”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. 100, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad com”, fls.
115 e 116, 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 Fun da ção De pu ta do
Wal fri do Mon te i ro, 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 53.650.002.943/98, de 29 de de-
zem bro de 1998.

Bra sí lia, 30 de abril 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, 2 de maio 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 192, DE 2003

(Nº 2.028/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Ju racy Mar den a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Itam bé, 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 657, de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Fun da ção Ju racy Mar den a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Itam bé, 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.

MEN SA GEM 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 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 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;

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 Áu dio e Ví 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;
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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 lân 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-MG;

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.

EM nº 614/MC

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Fun da ção Ju racy Mar -
den, com sede na ci da de de Itam bé, 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. 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 pare 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 os 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 53640.001206/98, 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 657, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, 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 53640.001206/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Ju racy Mar den,
com sede na Pra ça São Se bas tião, nº 20, na ci da de
Itam bé, 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 15°14’49”S e lon gi tu de em
40°38’22”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 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 publicação – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 16/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.640.001.206/98, 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 : Fun da ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, lo ca li da de de Itam bé, Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. Fun da ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ins -
cri ta no CGC/MF sob o nú me ro 01.631.754/0001-02,
no Esta do da Ba hia, com sede na Rua Gil ber to Vi a na,
100, Cen tro, di ri giu-se ao Sr. Mi nis tro de Esta do das
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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 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 do 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 229, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após e 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 São Se bas tião, nº 20,
na ci da de de Itam bé, Esta do da Ba hia, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 15°14’49”S de la ti tu de e
40°38’22”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 18-3-1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, 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 197, 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 de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci so
II, en tre ou tros, bem como o su bi tem 6.11 (Pro je to
Téc ni co) da Nor ma 02/98 (fls. 198 a 229).

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. 201, 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, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te 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 ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

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 222 e 223.

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
Fun da ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Sin val do Lima Pa ra gua io
Vice-Pre si den te: Pa u lo Mo re i ra dos San tos
1º Se cre tá rio: Ire ne Tran co so Ve la me
2ª Se cre tá ria: Do ri val San ta na Bi ten court
1º Te sou re i ro: Mar cos Vi ní ci us dos San tos
2º Te sou re i ro: Ro mil do Alves Bon fin

– 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, nº 20, na ci da de de Itam -
bé, Esta do da Ba hia

– co or de na das ge o grá fi cas
15°14’49" S de la ti tu de e 40°38’22"W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná -
li se Téc ni ca de Rad Com” – fls. 197, e 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 Fun da ção de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria, 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 53.640.001.206/98, de 1º de agos to
de 1998.

Bra sí lia, 18 de se tem bro de 2000. 

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.

 (À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 193, DE 2003

(Nº 2.077/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e 
Tu ris mo – FUMCULT, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Con go nhas, 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 742, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris-
mo – FUMCULT, para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Con go nhas, 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 256, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
— Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da-
de de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
— Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 —
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4- Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 —
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

6- Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

l0 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
— Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í-
ba do Sul – RJ;

12– Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fundação Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;

14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ra] e Edu ca ti va Ser ro Anil, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 240 EM

Bra sí lia, 8 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 o Pro ces so nº

53710.000762/2001, de in te res se da Fun da ção Mu ni-
ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris mo — FUMCULT, ob je to
de per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Con go nhas, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

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

PORTARIA Nº 742, 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 de ran do o dis pos to no
art 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53710.000762/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Mu ni ci-
pal de Cul tu ra, La zer e Turis mo –FUMCULT, para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Con go nhas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER Nº 250/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000762/01

Inte res sa da: Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer
e Tu ris mo – FUMCULT

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Tu ris-
mo – FUMCULT, com sede na ci da de de Con go nhas,
Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da
per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li za-
ção do ca nal 249 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis -
tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção, sem fins lu cra ti vos, com
au to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, ten do como um
de seus ob je ti vos pro mo ver, me di an te con ces são ou
per mis são, pro gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti-
vos por te le vi são, rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

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

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 4” , sob
o nº 1.427, em 16 de agos to de 2001, na ci da de de
Con go nhas, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos os re -
qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le-
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro
está ocu pa do pela Sra. Pa trí cia Fer nan des Mon te i ro,
ca ben do-lhe a re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun -
da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Cul tu ral, ocu pa do pelo Sr. Frank Mar ley Vi e i ra de
Cas tro e de Di re tor de La zer e Tu ris mo, ocu pa do pelo
Sr. Wan der ley Cam pos Le i te.

II – Do Mé ri to

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

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do ser vi-

ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor res-
pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
53, 73 e 82 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223, § 1º).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Na po leão

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

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 23 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.

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

Bra sí lia, 23 de no vem 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.
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(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 194, DE 2003

(Nº 2.261/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Fun da çao “José Bo ni fá cio La fa yet te de
Andra da” para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 8 de mar ço de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção “José Bo ni fá cio La fa yet te de
Andra da” para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Bar ba ce na, 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 178, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 8 de mar ço de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi-
ço de ra dío di fu são, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o-
na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Dom Bos co de Co mu ni ca ção de
Pon te Nova, ci da de de Pon te Nova – MG;

2 – Fun da ção “José Bo ni fá cio La fa yet te de
Andra da”, na ci da de de Bar ba ce na – MG;

3 – Fun da ção Uni ver si da de do Sul de San ta Ca -
ta ri na – UNISUL, na ci da de de Tu ba rão – SC; e

4 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Ara ras, na 
ci da de de Ara ras – SP.

Bra sí lia, 21 de mar ço de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 135 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,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,

com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Fun da ção Dom Bos co de Co mu ni ca ção de
Pon te Nova, ci da de de Pon te Nova, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000908/01);

• Fun da ção “José Bo ni fá cio La fa yet te de Andra -
da”, na ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 53710.000428/00);

• Fun da ção Uni ver si da de do Sul de San ta Ca ta-
ri na – UNISUL, na ci da de de Tuba rão, Esta do de San -
ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53740.002320/99);

• Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Ara ras, na
ci da de de Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53000.004316/01).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do ar ti-
go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, em 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá de
edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu-
são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com le gis la-
ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção de ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

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

DECRETO DE 8 DE MARÇO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as:

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 8º, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § lº do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:
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I – Fun da ção Dom Bos co de Co mu ni ca ção de
Pon te Nova, na ci da de de Pon te Nova, Esta do de Mi -
nas Ge ra is (Pro ces so nº 5371 0.000908/01);

II – Fun da ção “José Bo ni fá cio La fa yet te de
Andra da”, na ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000428/00);

III – Fun da ção Uni ver si da de do Sul de San ta
Ca ta ri na – UNISUL, na ci da de de Tu ba rão, Esta do de
San ta Ca ta ri na (Pro ces so nº 53740.002320/99);

IV – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Ara ras,
na ci da de de Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53000.004316/01 ).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na das den tro de ses sen ta dias,
a con tar da, data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que 
tra ta o art. 22, sob pena de to ma rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 241 /2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000428/00

Inte res sa da: Fun da ção José Bo ni fá cio La fa yet te de
Andra da

Assun to:  Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para
ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção José Bo ni fá cio de La fa yet te Andra -
da, com sede na ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são
para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na-

que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 10 E,
pre vis to no Pi a no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

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

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

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 3”, nº
1.179, em 16 de no vem bro de 1987, na ci da de de
Bar ba ce na, Mi nas Ge ra is, aten den do a to dos os re-
qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, cujo man da to
tem du ra ção de seis anos, con for me ar ti go 18, § 1º,
do Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pela Sra.
Cley de Ma ria Ro cha Marks, ca ben do a ela a re pre-
sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de
sua ad mi nis tra ção.

II – Do Mé ri to

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

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

8. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”
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9. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem, A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

10. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to à Di re to ra Pre si den te,
con for me de cla ra ção fir ma da por ela e jun ta da à fl. 54
dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223, § 1º).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Neto, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

Á Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de 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.

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

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº195, DE 2003

(Nº 2.300/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Stê nio Con gro para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Três La-
go as, Esta do de Mato Gros so 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 489, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Stê nio Con gro para exe cu tar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Três La -
go as, Esta do de Mato Gros so.

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

MENSAGEM Nº 353, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49. in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos,sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 413, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral de Cam pos, na ci da de de Cam pos
dos Goy ta ca zes – RJ;

2 – Por ta ria nº 419, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra da Guia, na ci da-
de de Pa tos – PB;

3 – Por ta ria nº 420, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Mon se nhor Cas tro, na 
ci da de de Can de i as – MG;

4 – Por ta ria nº 481, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va,
na ci da de de Cam bu qui ra – MG;

5 – Por ta ria nº 482, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ti va Água Viva, na ci da de de 
Di vi nó po lis – MG;

6 – Por ta ria nº 486, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Codó – MA;

7 – Por ta ria nº 487, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va Nova Era, na ci da de de Boa
Espe ran ça – MG;
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8 – Por ta ria nº 489, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três La go as – 
MS;

9 – Por ta ria nº 491, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Ca xi as – MA;

10 – Por ta ria nº 492, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Impe ra triz –
MA;

11 – Por ta ria nº 494, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, na ci da de de Ja ca reí
– SP; e

12 – Por ta ria nº 495, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti, na ci da de de Bra sí-
lia (Ce i lân dia) –  DF.

Bra sí lia, 8 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

MC Nº 543 EM

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53000.004227/2001, de in te res se da Fun da ção Stê -
nio Con gro, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Três La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223 da 
Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga, so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 489, DE 26 DE MARÇO 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 no
art. 13, §1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de

ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53000.004227/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Stê nio
Con gro para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Três La go as, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger – se – á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ção as leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

PARECER Nº 120 / 2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.004277/01

Inte res sa da: Fun da ção Stê nio Con gro

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – lnde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fatos

A Fun da ção Stê nio Con gro, com sede na ci da-
de de Três La go as, Esta do de Mato Gros so do Sul, re -
quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci -
da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 293 E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do
ser vi ço.

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

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.
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4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da en ti-
da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Re gis tro
Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 9 “sob o nº
96/2000, aos 25 dias do mês de se tem bro de 2000, na
ci da de de Três La go as, Mato Gros so do Sul, aten den do
a to dos os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i-
ro e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, com man da to
de três anos, de acor do 16 do Esta tu to en ti da de, está
ocu pa do pelo Sr. Ro sá rio Con gro Neto, ca ben do a ele 
re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos
de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, re pre sen ta do pela Srª. Ju li et ta Sal -
lun Con gro e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pela Srª. Ca mi la da Sil va Ne ves Con gro.

II – Do Mé ri to

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

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

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli cação de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
lnter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de  1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da por eles, jun ta da  à fl. 51 dos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia,18 de mar ço de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de mar ço de 2002. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia,18 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia,18 de mar ço de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 196, DE 2003 

(Nº 2.303/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de São João Del Rey, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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 488, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de São João Del Rey, 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.
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MENSAGEM Nº 442, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 416, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ci o nal Cul tu ral e Artís ti ca Ima cu la-
da, na ci da de de Ca ran daí – MG;

2 – Por ta ria nº 488, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas, na ci da de de
São João Del Rey – MG;

3 – Por ta ria nº 521, de 2 de abril de 2002 – Fun -
da ção Ro dri go Sa li ba Les sa Ri be i ro, na ci da de de
Cur ve lo – MG;

4 – Por ta ria nº 522, de 2 de abril de 2002 – Fun -
da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va do Alto Pa ra na í ba
– FUNALTOPAR, na ci da de de Pre si den te Ole gá rio –
MG; e

5 – Por ta ria nº 608, de 25 de abril de 2002 –
Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Pra ia Gran de, na 
ci da de de Pra ia Gran de – SP.

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00640 EM

Bra sí lia, 29 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53710.001 128/2000, de in te res se da Fun da ção Cul tu-
ral Cam pos de Mi nas, ob je to de per mis são para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
São João Del Rey, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são. apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963. com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do de acor do com a le gis la ção
apli cá vel de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que

me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 488, DE 26 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de es ta do das co mu ni ca ções, no uso de 
suas atri bu i ções. con si de ran do o dis pos to no art. 13, § 1º, 
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 
24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so nº 53710.001128/2000. re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Cam pos de Mi nas para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de São João Del
Rey, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções. leis sub -
se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi das
pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

PARECER Nº 608/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001128/00

Inte res sa da : Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são –
FME.

Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te edu -
ca ti va.

              – Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são apro va do pelo o De cre to nº 52.795, de 31-10-63 
al te ra do pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996. Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Ine xis tên cia de im pe di men to le gal para
aten di men to do pe di do na for ma re que ri da. Pelo de -
fe ri men to.
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I – Os Fa tos

O pro ces so em re fe rên cia, ori gi ná rio da De le ga-
cia des te Mi nis té rio no Esta do de Mi nas Ge ra is –
DMC-MG, tra ta de pe di do for mu la do pela Fun da ção
Cul tu ral Cam pos de Mi nas, ins cri ta no Ca das tro Na ci-
o nal de Pes so as Ju rí di cas – CNPJ – sob o
nº04.064650/0001-51, com sede na ci da de de Belo
Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, re que ren do lhe
seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na lo ca li da de de
São João Del Rei, no mes mo Esta do, me di an te a uti li-
za ção do ca nal 290 E, Clas se C, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Nos ter mos do seu Esta tu to, a Fun da ção Cul -
tu ral Cam pos de Mi nas, é uma en ti da de ju rí di ca de di -
re i to pri va do, com fi na li da de edu ca ci o nal e cul tu ral,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi-
nis tra ti va e fi nan ce i ra, ten do como ór gãos de Admi -
nis tra ção Su pe ri or 1) – Con se lho de Cu ra do res, 2) –
Con se lho Di re tor e 3) –Con se lho de Pro gra ma ção,
cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver, me di an te con ces-
são, per mis são, ou au to ri za ção, pro gra mas in for ma ti-
vos, cul tu ra is, re cre a ti vos e es por ti vos, por meio do
rá dio, te le vi são e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Ci en tes das es pe ci fi ci da des da mí dia cul tu ral
que não se ori en ta pe los mes mos cri té ri os de au diên-
cia das emis so ras de rá dio e te le vi são co mer ci a is e,
por isso, se tor na pou co atra ti va ao ca pi tal eco nô mi-
co, a Fun da ção Cam pos de Mi nas, um gru po com pos-
to por pro fis si o na is da cul tu ra e edu ca ção e por in di ví-
du os sen sí ve is à ne ces si da de do res ga te e pre ser va-
ção de nos sa iden ti da de cul tu ral, con ce be ram a cri a-
ção da en ti da de com o úni co ob je ti vo de ofe re cer à
so ci e da de mi ne i ra in for ma ção de in te res se pú bli co
pro mo ven do o apri mo ra men to edu ca ti vo e cul tu ral
dos ou vin tes.

4. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual re ce beu pa re-
cer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co do Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções no Esta do de Mi nas Ge ra is (fl.44).

5. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis-
tra dos no Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, la vra-
do nos 25 (vin te e cin co) dias do mês de se tem bro, do
ano de 2000, na Co mar ca e Mu ni cí pio de Belo Ho ri-
zon te, Re gis tra do e Aver ba do sob nº 105.639, ano ta-
do sob o nº 2, à mar gem do re gis tro do Li vro A, na
mes ma data, com ple men ta do nos ter mos das mo di fi-
ca ções pro pos tas na Ata de Re u nião ane xa da ao pro -
ces so. Aver ba da no mes mo Re gis tro Ci vil sob o nº 2,

de 25 de se tem bro de 2000, pre en chem os re qui si tos
do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do
com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

6. De acor do com seus Atos Cons ti tu ti vos e con -
for me Ata de Re u nião da Assem bléia Ge ral la vra da em
22 de se tem bro, de 2000, aver ba da no dia 25 sub se-
qüen te, o Con se lho Di re tor quem com pe te ad mi nis trar a 
Fun da ção, ele i to pelo Con se lho de Cu ra do res, com
man da to de 3 (três) anos, ou seja, até (25) vin te cin co
de se tem bro, de 2003, está as sim cons ti tu í do:

CONSELHO DIRETOR

CARGOS NOMES
Di re tor Pre si den te JOSE GERALDO DANGELO
Di re tor Vice-Pre si den te EUCLIDES GARCIA DE

LIMA FILHO
Di re tor Admi nis tra ti vo-Fi nan ce i ro NEWMAN LUIZ 

TORGA DA SILVA

7. A re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da
Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas é com pe tên cia
do Di re tor Pre si den te.

8. Os Esta tu tos apre sen ta dos pre en chem os re -
qui si tos ne ces sá ri os e le ga is para a exe cu ção do ser -
vi ço, evi den ci an do que o ob je ti vo bá si co a ser al can-
ça do é a ir ra di a ção sis te má ti ca de pro gra ma ção cul -
tu ral e edu ca ti va, ten do tam bém como fi na li da de pre -
cí pua, a exe cu ção e ex plo ra ção dos Ser vi ços de Ra -
di o di fu são lhes fo rem au to ri za dos, con ce di dos ou
per mi ti dos, já que cons ti tu em em la bo ra tó ri os para os
cur sos mi nis tra dos pe las uni ver si da des, ONG, sin di-
ca tos e ou tras en ti da des, no es co po dos con vê ni os a
se rem fir ma dos.

II – Do Mé ri to

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

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

11. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, coma re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
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“Art. 13. .................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de ser vi ços de ra di o di-
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.”

12. Por sua vez, de ter mi na o ar ti go 7º do Re-
gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são:

“Art. 7º São com pe ten tes para exe cu-
ção de ser vi ços de ra di o di fu são:

a) a União;
b) os es ta dos e ter ri tó ri os;
c) os mu ni cí pi os;
d) as uni ver si da des;
e) as so ci e da des na ci o na is por ações

no mi na ti vas ou co tas de res pon sa bi li da de li -
mi ta da, des de que am bas, ações ou co tas,
se jam subs cri tas ex clu si va men te por bra si-
le i ros;

f) as fun da ções.

13. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do re la ti va à en ti da de está em or dem, res sal tan-
do-se que, em face do dis pos to no ar ti go 21 da Lei
nº 9.637, de 15 de maio de 1998, por meio da qual
foi ex tin ta a Fun da ção Ro que te Pin to, a en ti da de en -
ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi-
nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no 
DOU de 19 de abril de 1999 (fl. 3)

14. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, em re la ção aos di re to res, con -
for me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta das às 
fls 7, 8, 9 e 10 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Da aná li se dos tex tos le ga is aci ma trans cri tos,
po de mos con clu ir: as fun da ções são com pe ten tes
para a exe cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são e es tão
ali nha das en tre as que te rão pre fe rên cia para exe cu-
ção de ser vi ços de ra di o di fu são, pa rá gra fo úni co do
ci ta do ar ti go 7º do RSR.

Assim, es tan do o pro ces so de vi da men te ins tru í-
do, em con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que
re gem os ser vi ços de ra di o di fu são edu ca ti vos, con-
cluo pelo de fe ri men to do pe di do, su ge rin do que os
au tos se jam en ca mi nha dos ao Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são para
pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,

onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”
Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 2000. – Ma ria Anto ni e ta

de Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF – 5419.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor
do de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 2000. – Na po leão
Ema nu el Va la da res,  Co or de na dor-Ge ral de Ou tor gas.

À con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia,3 de ou tu bro de 2000. – Anto nio Car los
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são.

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

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2003

(Nº 2.506/2002, Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Vingt Ro sa do para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Mos so ró, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

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

cre to s/nº, de 5 de agos to de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Vingt Ro sa do para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, na ci da de de Mos so ró, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 708, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ali. 49, in ci so XII, com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons tan te do De -
cre to de 5 de agos to de 2002, que “Ou tor ga con ces-
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são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu-
si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Vingt Ro sa do, na ci da de de Mos -
so ró-RN;

2 – Fun da ção Re gi o nal Inte gra da, na ci da de de
San ti a go-RS; e

3 – Fun da ção Anto nio Bar ba ra, na ci da de de Ci -
a nor te-PR.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 1016 EM

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des,
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Fun da ção Vingt Ro sa do, na ci da de de Mos so ró.
Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53000.002127/02).

Fun da ção Re gi o nal Inte gra da, na ci da de de
San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53000.003518/01):

Fun da ção Antô nio Bar ba ra, na ci da de de Ci a nor-
te, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53000.000377/99);

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º do ar ti-
go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá de
edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu-
são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos. de acor do com a le gis la-
ção apli cá vel, de mons tran do pos su i rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so lí ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te, – Ma u rí cio de Alme i da
Abreu, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.

DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens. com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vidên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84. in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963.

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

1 – Fun da ção Vingt Ro sa do, na ci da de de Mos -
so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53000.002127/02);

II – Fun da ção Re gi o nal Inte gra da, na ci da de de
San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53000.003518/01);

III – Fun da ção Anto nio Bar ba ra, na ci da de de
Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53000.000377/99)

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º sob pena de tor na rem-se nu los, de ple no
di re i to, os atos de ou tor ga..

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de agos to 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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PARECER Nº 206/2002

Re fe rên cia:  Pro ces so nº 53000.002127/02

Inte res sa da:  Fun da ção Vingt Ro sa do

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Vingt Ro sa do, com sede na ci da de
de Mos so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te, re quer
lhe seja ou tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me di an te a uti li-
za ção do ca nal 7+E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis -
tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

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

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

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de
Mos so ró, Rio Gran de do Nor te, aten den do a to dos os
re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, está ocu pa do
pelo Sr. Fran cis co de Andra de Sil va Fi lho, ca ben do a
ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos 
atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pela Sra. Ma ria José Cos ta
Alme i da e de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. Val -
nei Mo re i ra da Cos ta.

II – Do Mé ri to

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

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -

fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 4, 47,
56 e 67, dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 18 de ju lho de 2002. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re-
tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de Ju lho de 2002. – Na po leão
Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
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À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia, 19 de ju lho de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2003

(Nº 2.164/2002,na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Bom Su ces so Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cen-
tra li na, 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 308, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Bom Su ces so Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Cen tra li na, 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 272, 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 vo, do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pa gi pe-MG;

2 – Pot ta ria nº 254, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Aral Mo re i-
ra-MS;

3 – Por ta ria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Bom Su ces so Ltda., na ci da de de Cen tra li-
na-MG

4 – Por ta ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pe gi pe-MG;

5 – Por ta ria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda., na ci da de
de Bo ca i ú va-MG;

6 – Por ta ria nº 321, de 19 de mar ço de
2002-RADIO FM Ca mo cim Ltda., na ci da de de Ca-
mo cim de São Fé lix-PE;

7 – Por ta ria nº 322, de 19 de mar ço de 2002 –
Ma gui-Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.., na ci da de de 
Belo Ori en te-MG;

8 – Por ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda, na ci da de de Co-
que i ral-MG

9 – Por ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mi rai FM Sté reo Ltda, na Ci da de de Mi rai-MG;e

10– Por ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Be i ra Rio Ltda, na ci da de de Mo ra da
Nova-CE.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 368 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
012/98-SSR/MC, com vis tas á im plan ta ção de uma es -
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Cen tra li na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pois ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Bom
Su ces so Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja o re fe ri do ato. – 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 308, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000274/98, Con-
cor rên cia nº 012/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Bom Su ces-
so Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cen tra li-
na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da  Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2003

(Nº 2.166/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda. para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 272, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pa gi pe – MG;

2 – Por ta ria nº 284, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Aral Mo re i-
ra – MS;

3 – Por ta ria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Bom Su ces so ltda., na ci da de de Cen tra li na – MG;

4 – Por ta ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ita pa gi pe – MG;

5 – Por ta ria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda., na ci da de
de Bo ca i ú va – MG;

6 – Por ta ria nº 321, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Ca mo cim Ltda., na ci da de de Ca mo cim de
São Fé lix – PE;

7 – Por ta ria nº 322, de 19 de mar ço de 2002 –
Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de
de Belo Ori en te – MG;

8 – Por ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda., na ci da de de Co -
que i ral – MG;

9 – Por ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci da de de Mi rai – MG; e

10 – Por ta da nº 326, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio FM Be i ra Rio Ltda., na ci da de de Mo ra da Nova – CE.

Bra sí lia, 26 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 366 EM

Bra sí 1ia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
12/98-SSRIMC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta-
ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta-
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre -
ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com
ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de
1993, e da le gis la ção es pe ci fi ca de ra di o di fu são,
con clu iu que a Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda.,
ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos
ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as-
sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da
mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por
bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in -
clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

PORTARIA Nº 323, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000273/98, Con-
cor rên cia nº 12/98-SSR/MC. re sol ve:
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Art. 1º Ou tor gar per mis são á Rá dio São Ju -
das Ta deu FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo de la da, na
ci da de de Co que i ral, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri-
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este aro so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O Con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.
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PROTESTO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2003

(Nº 2.167/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM Be i ra Rio LTDA, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Mo ra da
Nova, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM Be i ra Rio Ltda, para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Mo ra da Nova, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – João Pa u lo Cu nha, Pre si-
den te.

MENSAGEM Nº 272, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda, na ci da de de lta -
pa gi pe – MG;

2 – Por ta ria nº 284, de 19 de mar ço de 2002  –
Ibi a pi na Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Aral Mo re i ra
– MS;

3 – Por ta ria nº 308, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Bom Su ces so Ltda, na ci da de de Cen tra li na –
MG;

4 – Por ta ria nº 313, de 19 de mar ço de 2002  –
Sis te ma Maia de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
lta pa gi pe – MG;

5 – Por ta ria nº 314, de 19 de mar ço de 2002  –
So ci e da de de Co mu ni ca ção Aza léia Ltda. na ci da de
de Bo ca i ú va – MG;

6 – Por ta ria nº 321, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio FM Ca mo cim Ltda., na ci da de de Ca mo cim de
São Fê nix – PE;

7 – Por ta ria nº 322, de 19 de mar ço de 2002  –
Ma gui  – Co mu ni ca ção e Mar ket ting Ltda., na ci da de
de Belo Ori en te – MG;

8 – Por ta ria nº 323, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio São Ju das Ta deu FM Ltda,na ci da de de Co-
que i ral – MG;

9 – Por ta ria nº 324, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci da de de Mi raí –
MG; e

10 – Por ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002  –
Rá dio FM Be i ra Rio Ltda., na ci da de de Mo ra da Nova
– CE.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 372 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 125/97-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mo ra da
Nova, Esta do do Ce a rá.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio FM Be -
i ra Rio Ltda, ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

PORTARIA Nº 326, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995 e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 53650.000614/98, Con-
cor rên cia nº 125/97 – SSR/MC, re sol ve:
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Art. 1º Ou tor gar per mis são á Rá dio FM Be i ra
Rio Ltda, para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mo ra da
Nova, Esta do do Ce a rá.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2003

(Nº 2.180/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à  Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Cam po Ma i or, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Cam po Ma i or, Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 283, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter mi na ti va.)
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3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi-
no – MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi-
ços e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia –
MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8 – Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME, na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras
– PI.

Bra sí lia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 383 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
147/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Cam po Ma i or, Esta do do Pi a uí.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio e Te le-
vi são do Pi a uí Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

PORTARIA Nº 287, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53760.000073/98, Con-
cor rên cia nº 147/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio e Te le vi são
do Pi a uí Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Cam -
po Ma i or, Esta do do Pi a uí.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 202, DE 2003

(Nº 2.181/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio For ta le za FM Ba u ru LTDA., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Lima Cam pos, 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 328, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são a à Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda, para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Lima Cam pos, 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 283, 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, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 283, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Mar co Zero Ltda., na ci da de de Ma ca pá – AP;

2 – Por ta ria nº 287, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Cam po
Ma i or – PI;

3 – Por ta ria nº 295, de 19 de mar ço de 2002-Rá -
dio Fre qüên cia Di vi nen se Ltda., na ci da de de Di vi no – 
MG;

4 – Por ta ria nº 298, de 19 de mar ço de 2002 –
Asso ci a ção da Co mu ni da de Ba e pen di a na de Ser vi ços
e Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Cru zí lia – MG;

5 – Por ta ria nº 299, de 19 de mar ço de 2002 –
Acró po le Sis te ma de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Rio Cas ca – MG;

6 – Por ta ria nº 327, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Nova Ci da de FM Ltda., na ci da de de Cu pa ra-
que – MG;

7 – Por ta ria nº 328, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio For ta le za FM Ba u ru Ltda., na ci da de de Lima
Cam pos – MA;

8– Por ta ria nº 330, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Tele vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de Elói
Men des – MG;

9 – Por ta ria nº 333, de 19 de mar ço de 2002 –
Cen tral de Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Co -
rin to – MG;

10 – Por ta ria nº 334, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma San ta ma ri en se de Co mu ni ca ções Ltda. –
ME. na ci da de de San ta Ma ria de Ita bi ra – MG;

11 – Por ta ria nº 337, de 19 de mar ço de 2002 –
Ca na bar ra Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Des-
cal va do – SP;

12 – Por ta ria nº 338, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra di o di fu são Oes te Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Dra -
ce na – SP; e

13 – Por ta ria nº 379, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio e Te le vi são do Pi a uí Ltda., na ci da de de Oe i ras –
PI.

Bra sí 1ia, 17 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 373 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
133/97-SSR/MC, com vis tas á im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Lima Cam pos, Esta do do Ma ra-
nhão.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio For ta-
le za FM Ba u ru Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal,
tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTAR1A Nº 328, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53680.000095/98, Con-
cor rên cia nº 133/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio For ta le za
FM Ba u ru Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Lima Cam pos, Esta do do Ma ra nhão.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias. a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 203, DE 2003

(Nº 2.194/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Bom Je sus Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Rá dio Bom Je sus Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim,
Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 294, DE 2002

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

com o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de V. Exas., acom pa nha do de ex -
po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, o ato cons tan te do de cre to de 3 de abril
de 2002, que “ou tor ga con ces são às en ti da des que
men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e
dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das
são as se guin tes;

1 – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos-PI
(onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma-SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal-SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe-CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré-CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz-CE (onda mé dia);

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim-CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na
ci da de de Alme na ra-MG (onda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme-MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia-MG (onda mé dia); e

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru-PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 309 EM

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio na mo -
da li da de Con cor rên cia com vis tas à ou tor ga de con ces-
são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li da-
des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
con cor rên ci as, con for me atos da mes ma co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta ma,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000547/98 e
Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro -
ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con-
cor rên cia nº 5 /98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
17/2000-SSR/MC);
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Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma te us
Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 23/98-SSR/MC).

3. Nes ta con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções
que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca put, da
Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 29 do Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e
Con cor rên cia  nº 148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ria ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
5/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca -
mo cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000801/98 e Con cor rên cia nº 5/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
17/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da para ex plo rar, pelo pra zo de quin -
ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a-
ru, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000198/98 e Con cor rên cia nº 23/98-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2003

(Nº 2.196/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são a Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces-
são à Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar,
por 10 anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 294, DE 2002

Sa nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 3 de abril de 2002, que “Ou tor ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da-
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos-PI
(onda mé dia);

2 – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de
de Bu ri ta ma-SP (onda mé dia);

3 – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal-SP (onda mé dia);

4 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Ara ri pe-CE (onda mé dia);

5 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Assa ré-CE (onda mé dia);

6 – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., 
na ci da de de Bela Cruz-CE (onda mé dia),

7 – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim-CE (onda mé dia);

8 – Ma gui – e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Alme ra-MG (anda mé dia);

9 – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme-MG (onda mé dia);

10 – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de San ta Lu zia-MG (anda mé dia);

11 – Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru-
a ru-PE (sons e ima gens).

Bra sí lia, 23 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 309 EM

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,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con-
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Rá dio Nor des te Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi cos, Esta do do 
Pi a uí (Pro ces so nº 53760.000376/98 e Con cor rên cia
nº 148/97-SSR/MC);

Rá dio Di fu so ra Tor re Por te Ltda., ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bu ri ta-
ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSP/MG;

Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em mé dia na ci -
da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so
nº 53830.000549/98 e Con cor rên cia nº 1
62/97-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra, do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Rá dio Bom Je sus Lida., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca mo cim, Esta -
do do Co a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e Con-
cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

Ma gui – Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 07481    287ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

Elo Co mu ni ca ção Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de i le gí vel Esta do de
Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000198/98 e Con-
cor rên cia nº 023/98-SSR/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços do
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 3 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são as en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para –ex plo ra  prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Nor des te Ltda., na ci da de de Pi cos,
Esta do do Pi a uí (Pro ces so nº

53760.000376/98 e Con cor rên cia nº
148/97-SSR/MC);

II – Rá dio Di fu so ra Tor re For te Ltda., na ci da de de
Bu ri ta ma, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000547/98 e Con cor rên cia nº 162/97-SSR/MC);

III – Sis te ma Athe nas Pa u lis ta de Ra di o di fu são
Ltda., na ci da de de Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.000549/98 Con cor rên cia nº
162/97-SSR/MC);

IV – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol
Ltda., na ci da de de Ara ri pe, Esta do do Ce a rá (Pro-
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

V – Sis te ma de Co mu ni ca ção Ter ra do Sol Ltda.,
na ci da de de Assa ré, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.000803/98 e Con cor rên cia nº 005/98-SSR/MC);

VI – Sis te ma de Co mu ni ca ção Tema do Sol
Ltda., na ci da de de Bela Cruz, Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000803/98 e Con cor rên cia nº
005/98-SSR/MC);

VII – Rá dio Bom Je sus Ltda., na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.000801/98 e
Con cor rên cia na 005/98-SSR/MC);

VIII – Ma gui – Co mu ni ca ção o Mar ke ting Ltda.,
na ci da de de Alme na ra, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000653/2000 e Con cor rên cia nº
017/2000-SSR/MC);

IX – Pa ra o pe ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de
de Ma te us Leme, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
nº 53710.000879/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC);

X – Mo men to de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da-
de de San ta Lu zia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro-
ces so nº 53710.000883/2000 e Con cor rên cia nº
122/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à en ti da de
aba i xo men ci o na da, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

– Elo Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ca ru a ru,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000l98/98 
e Con cor rên cia nº 023/98-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta a art. 4º sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 3 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 205, DE 2003
(Nº 2.198/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a Medina FM Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Me di na, 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 286, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Me di na FM Ltda., para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Me di na, 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 298, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda, na ci da de de Me di na–MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 –
Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda, na ci -
da de de Mon te San to de Mi nas–MG;
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3 – Por ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção, Ca mar go Gon çal ves Ltda., 
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te – MT;

4 – Por ta ria nº 311, de 19 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de São
José do Xin gu – MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda., na ci da de de
Nova Bra si lân dia – MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda., na ci da de de Ba e pen di – MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda.. na ci -
da de de Astol fo Du tra-MG:

8 – Por ta ria nº 358, de l9 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra-Vox FM Ltda., na
ci da de de Antô nio Dias–MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002–
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia ci da de de Andre lân dia –
MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda.., na ci da de de Açu ce na – MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM S.L. Ltda., na ci da de de lvi nhe ma–MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda, na ci da-
de de Ri bas do Rio Par do – MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fro tal Ltda., na ci da de de
Fru tal-MG e;

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002
– Rá dio Som da Ter ra Ltda., na ci da de de Po xo réo
– MT.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 402 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-
la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 015/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Me di na,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de

1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta-
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre -
ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes, com
ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de
1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são,
con clu iu que a Me di na FM Ltda., ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be-
le ci dos pelo Edi tal., tor nan do- se as sim a ven ce do ra
da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis-
são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a
per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 286 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro De Esta do Das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o
art 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53710.000594/2000, Con cor rên cia nº
015/2000-SSRJMC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Me di na FM Ltda.
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Me di na, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri-
ga ções as su mi das pela ou tor ga da em suas pro-
pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go  223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 206, DE 2003

(Nº 2.200/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Rio Ver de Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ba e pen-
di, 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 344, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Rio Ver de Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ba e pen di, 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 298, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda., na ci da de de Me di na – MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 –
Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda., na ci -
da de de Mon te San to de Mi nas – MG;

3 – Por ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves Ltda.,
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te – MT;

4 – Por ta ria nº 311, de 19 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de São
José do Xin gu – MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda., na ci da de de
Nova Bra si lân dia – MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda., na ci da de de Ba e pen di – MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda., na ci -
da de de Astol fo Du tra – MG;

8 – Por ta ria nº 358, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda., na ci-
da de de Antô nio Dias – MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda., na ci da de de
Andre lân dia – MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda., na ci da de de Açu ce na – MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM S.L. Ltda., na ci da de de Ivi nhe ma – MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Ri bas do Rio Par do – MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fru tal Ltda., na ci da de de
Fru tal – MG; e

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Som da Ter ra Ltda., na ci da de de Po xo réo –
MT.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 414 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
064/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ba e pen di, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Rio
Ver de Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de-
ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da por ta ria
in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 344, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000700/2000, Con -
cor rên cia nº 064/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Rio Ver de
Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ba e pen di,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 207, DE 2003

(Nº 2.201/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são à 
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Antô nio Dias, 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 358, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox
FM Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Antô nio Dias, 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 298, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con-
for me os se guin tes atos e en ti da des:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato cons tan te da Por ta ria nº 

358, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga per mis são
à Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Antô nio Dias, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda., na ci da de Me di na-MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 –
Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda., na ci -
da de de Mon te San to de Mi nas-MG;

3 – Por ta ria nº 310, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves Ltda.,
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te–MT;

4 – Por ta ria nº 311, de 19 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de São
José do Xin gu-MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda., na ci da de de
Nova Bra si lân dia-MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda., na ci da de de Ba e pen di-MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda., na ci -
da de de Astol fo Du tra-MG;

8 – Por ta ria nº 358, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda., na ci-
da de de Antô nio Dias-MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda., na ci da de de
Andre lân dia-MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda., na ci da de de Açu ce na-MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM S.L. Ltda., na ci da de de Ivi nhe ma – MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Ri bas do Rio Par do-MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fru tal Ltda., na ci da de de
Fru tal-MG e;

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Som da Ter ra Ltda., na ci da de de Po xo réo-MT.

Bra sí lia,  24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 412 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 064/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Antô nio
Dias, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Empre sa de
Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda., ob te ve a ma i or
pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis-
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 358, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000718/2000, Con -
cor rên cia nº 064/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar à Empre sa de Ra di o di fu são
Elec tra Vox FM Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Antô nio Dias, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2003

(Nº 2.202/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à TV Nor te Ltda., para ex plo rar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Açu ce na, 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 360, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à TV Nor te Ltda., para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Açu ce na, 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 298, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 286, de 19 de mar ço de 2002 –
Me di na FM Ltda., na ci da de de Me di na – MG;

2 – Por ta ria nº 288, de 19 de mar ço de 2002 –
Fu tu ra FM Mi nas Ci da de de Mon te San to Ltda., na ci -
da de de Mon te San to de Mi nas – MG;

3 – Por ta ria nº 310, de 29 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ca mar go Gon çal ves Ltda.,
na ci da de de Pri ma ve ra do Les te – MT;

4 – Por ta ria nº 311, de 9 de mar ço de 2002 –
Con ti nen tal Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de São
José do Xin gu – MT;

5 – Por ta ria nº 319, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Edu ca do ra Nova Ge ra ção Ltda., na ci da de de
Nova Bra si lân dia – MT;

6 – Por ta ria nº 344, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Rio Ver de Ltda., na ci da de de Ba e pen di – MG;

7 – Por ta ria nº 345, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Rá dio Di fu so ra Astol fo Du tra Ltda., na ci -
da de de Astol fo Du tra – MG;

8 – Por ta ria nº 358, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Elec tra Vox FM Ltda., na ci-
da de de Antô nio Dias – MG;

9 – Por ta ria nº 359, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pi o ne i ra Andre lân dia Ltda., na ci da de de
Andre lân dia – MG;

10 – Por ta ria nº 360, de 19 de mar ço de 2002 –
TV Nor te Ltda., na ci da de de Açu ce na – MG;

11 – Por ta ria nº 362, de 19 de mar ço de 2002
Rá dio FM S.L. Ltda., na ci da de de Ivi nhe ma – MS;

12 – Por ta ria nº 363, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Ri o par den se de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Ri bas do Pio Par do – MS;

13 – Por ta ria nº 365, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM de Co mu ni ca ção Fru tal Ltda., na ci da de de
Fru tal – MG; e

14 – Por ta ria nº 378, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Som da Ter ra Ltda., na ci da de de Po xo réo –
MT.

Bra sí lia, 4 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 410 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções Le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
064/2000-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de unia
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Açu ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a TV Nor te
Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do,
nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as -
sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da
mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te – pro du zi-
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 360, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000696/2000, Con -
cor rên cia nº 064/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à TV Nor te Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Açu ce na, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 209, DE 2003

(Nº 2.218/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca-
ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Itam ba cu ri, 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 285, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca-
ção Ltda. para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 303

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con-
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Itam ba-
cu ri-MG;

2 – Por ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002 –
DRT – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Lida., na ci da de
de Ara pi ra ca-AL;

3 – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco-AL;

4 – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Te-
re si na-PI

5 – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia-MG;

6 – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci da de de Cor ren te-PI;

7 – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba-SP;

8 – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002-Rá -
dio e TV Cen ta u ro Lida., na ci da de de Cam pi na Ver -
de-MG;

9 – Por ta ria nº 342, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Tel co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Itaí-SP;

10 – Por ta ria nº 349, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Con ce i ção de Ipa ne ma-MG;

11 – Por ta ria nº 369, de 19 de mar ço de 2002 –
Empre en di men tos Cen tro Sul Ltda., na ci da de de Flo -
ri a no-PI

12 – Por ta ria nº 370, de l9 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM da Bar ra Ltda., na ci da de de Bar ra Ve-
lha-SC; e

13 – Por ta da nº 373, de 19 de mar ço de 2002 –
Oli ve i ra & Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção LTda., na
ci da de de Bra sí lia de Mi nas-MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 399 EM

Bra sí lia, 27 de mar ço de 2002,

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 014/2000-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra cm fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Itam -
ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
art. 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ao Sis te ma
Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda. ob te ve a ma i-
or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos tmos es ta be le-
ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da
Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são,
que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis-
são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 285 ,DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53710.000624/2000, Con -
cor rên cia nº 014/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ao Sis te ma Itam ba-
cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Itam ba cu ri, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2003

(Nº 2.219/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à DRT – Du a gres te Rá dio e Te le vi sao
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ara pi ra ca, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 293, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à DRT – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda. 
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ara pi ra ca, Esta do de Ala go-
as.

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

MENSAGEM Nº 303, 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

coro o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral,, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 285, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Itam ba cu ri en se de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Itam ba cu ri-MG;

2 – Por ta ria nº 293, de l9 de mar ço de 2002 –
DRT – Du a gres te Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de
de Ara pi ra ca-AL;

3 – Por ta ria nº 303, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Ra di o di fu são Ltda., na ci -
da de de Co que i ro Seco-AL;

4 – Por ta ria nº 307, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Cab de Co mu ni ca ção Ltda. na ci da de de Te-
re si na-PI

5 – Por ta ria nº 318, de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Sul-Mi ne i ro de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ca man du ca ia-MG;

6 – Por ta ria nº 336, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM Eldo ra do Ltda., na ci da de de Cor ren te-PI,

7 – Por ta ria nº 339, de 19 de mar ço de 2002 –
Rá dio Pri ma ve ra FM de Gu a ri ba Ltda., na ci da de de
Gu a ri ba – SP.

8 – Por ta ria nº 340, de 19 de mar ço de 2002 –
Ra dio e TV Cen ta u ro Ltda., na ci da de de Cam pi na
Ver de-MG.

9 – Por ta ria nº 342, de 19 de mar ço de 2O02 –
KMR – Te le co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Itai – SP

10 Por ta ria nº. 349 de 19 de mar ço de 2002 –
Sis te ma Inde pen den te de Ra di o di fu são Ltda.na ci da-
de de Con ce i ção de Ipa ne ma – MG;

11 Por ta ria nº 369, de mar ço de 2002 – Empre -
en di men tos Cen tro Sul Ltda. na ci da de de Flo ri a-
no-PI,

12 – Por ta ria nº 370,.de l9 de mar ço de 2002 –
Rá dio FM da Bar ra Ltda., na ci da de de Bar ra Ve-
lha-SC, e

13 – Por ta ria nº 373, de 19 de mar ço de 2002 –
Oli ve i ra e Vi e i ra Ra di o di fu são e Pro du ção Ltda., na ci -
da de de Bra sí lia de Mi nas-MG.

Bra sí lia, 24 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 388 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
118/97-SSRMC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Ara pi ra ca. Esta do de Ma go as

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe ci fi ca de ra di o di fu são. con clu iu que DRT – Du a-
gres te Rá dio e Te le vi são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu-
a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con -
cor rên cia. con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du-
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Côn gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 293, DE 19 DE MARÇO DE 2002.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so: nº 53610.000054/98, Con-
cor rên cia nº 118/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à DPT – Du a gres te
Rá dio e Te le vi são Ltda para ex plo rar. pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Ara pi ra ca, Esta do de Ala go as.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 211, DE 2003

(Nº 1.851/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são ou tor ga da ao Go ver no do Esta do da
Pa ra í ba – Su pe rin ten dên cia de Ra di o di fu-
são por in ter mé dio da Rá dio Ta ba ja ra
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de João
Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

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

cre to s/nº, de 19 de se tem bro de 2001, que re no va por 
dez anos, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, a con -
ces são ou tor ga da ao Go ver no do Esta do da Pa ra í ba
– Su pe rin ten dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio
da Rá dio Ta ba ja ra para ex plo rar, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

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

MENSAGEM Nº 1.066, 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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 19 de se tem bro de 2001, que “Re no va con -
ces são das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Boa Espe ran ça Ltda, a par tir de 5 de
fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Bar ro – CE (onda mé -
dia);

2 – Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda, a par tir de 
11 de mar ço de 1995, na ci da de de Aco pi a ra – CE
(onda mé dia);

3 – Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., ori gi na ri a men-
te Rá dio Vale do Pa co ti Ltda, a par tir de 17 de fe ve re i-
ro de 1996, na ci da de de Aqui raz – CE (onda mé dia);

4 – Rá dio So ci e da de Edu ca do ra Ca ri ri Ltda, a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de Cra to
– CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Alvo ra da de Qu i ri nó po lis Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1996, na ci da de de Qu i ri nó po lis –
GO (onda mé dia);

6 – Rá dio Ca ta gua ses Ltda., a par tir de 1º de no -
vem bro de 1993, na ci da de de Ca ta gua ses – MG
(onda mé dia);

7 – Rá dio Ita ju bá Ltda., a par tir de 3 de ou tu bro
de 1995, na ci da de de Ita ju bá-MG (onda né dia);

8 – Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Pas sos – MG (onda
mé dia);

9 – Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., a par tir de
25 de fe ve re i ro de 1997, na ci da de de Sou sa – PB
(onda mé dia);

10 – Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin-
ten dên cia de Rá di o di fu são por in ter mé dio da Rá dio
Ta ba ja ra, a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, ria ci da-
de de João Pes soa – PB (onda mé dia);

11 – JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., ori gi na ri a-
men te Rá dio Di fu so ra San ta Ca ta ri na Ltda., a par tir
de 12 de maio de 1994, na ci da de de La ges – SC
(onda mé dia);

12 – Fun da ção San tís si mo Re den tor, ori gi na ri a-
men te Rá dio Edu ca ção Ru ral de Co a ri Ltda., a par tir
de 6 de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Co a ri – AM
(onda tro pi cal);

13 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
a par tir de 22 de fe ve re i ro de 2000, na ci da de de Go iâ-
nia – GO (onda tro pi cal);

14 – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé-
dio da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM,
a par tir de 25 de abril de 1996, na ci da de de Go iâ nia – 
GO (onda cur ta);

15 – Fun da ção Ra i nha da Paz, a par tir de 3 de
ou tu bro de 1998, na ci da de de Bra sí lia – DF (onda
mé dia);

16 – Te le vi são Anhan gue ra S.A., a par tir de 12
de mar ço de 1996, na ci da de de Go iâ nia – GO (sons e 
ima gens); e

17 – Te le vi são Cen tro Ame ri ca Ltda., a par tir de
4 de de zem bro de 1995, na ci da de de Cu i a bá – MT
(sons e ima gens).

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 399 EM

Bra sí lia, 7 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões. ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o-
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na das, para ex plo rar ser vi ço de Ra di o di fu são, nas lo -
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Rá dio Boa Espe ran ça Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Bar ro. Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.002462/95);

Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda., con ces si o-
ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Aco pi a ra. Esta do do Ce a rá (Pro -
ces so nº 53650.000010/95);

Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Aqui raz, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.002497/95);

Rá dio So ci e da de Edu ca do ra Ca ri ri Ltda., con-
ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de Cra to, Esta do do Ce a rá
(Pro ces so nº 29650.000692/93);

Fun da çao Ra i nha da Paz, con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia.
Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº 53000.001665/98);

Rá dio Alvo ra da de Qu i ri nó po lis Ltda., con ces si-
o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de Qu i ri nó po lis. Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 5 3670.000169/96);

Rá dio Ca ta gua ses Ltda., con ces si o ná ria de ser-
vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da-
de de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces-
so nº 50710.000076/95);

Rá dio Ita ju bá Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço
de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de 
Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000540/95);

Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Pas sos, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 50710.000078/95):

Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., con ces si o ná-
ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Sou sa, Esta do da Pa ra í ba pro ces so
nº 53730.000989/96):

Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin ten dên-
cia de Rá di o di fu são por in ter mé dio da Rá dio Ta ba ja-
ra, con ces si o ná ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de João Pes soa, Esta do
da Pa ra í ba (Pro ces so nº 53730.000630/95);

Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio da
Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM. au to ri-
za da de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda

cur ta, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro-
ces so nº 53670.000365/95):

JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de La ges, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 53820.000179/94);

Fun da ção San tís si mo Re den tor, con ces si o ná-
ria de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda tro pi-
cal, na ci da de de Co a ri, Esta do do Ama zo nas (Pro -
ces so nº 53630.000273/95);

Go ver no do Esta do de Go iás, por in ter mé dio da
Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção – AGECOM, au to ri-
za da de ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em onda tro -
pi cal, na ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces-
so nº 53670.000364/95);

Te le vi são Anhan gue ra S.A. con ces si o ná ria de
ser vi ço de Ra di o di fu são de sons e ima gens. na ci da-
de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53670.000312/95).

Te le vi são Cen tro Amé ri ca Ltda., con ces si o ná ria
de ser vi ço de Ra di o di fu são de sons e ima gens, na ci -
da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
nº 53690.000490/95).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên-
cia das ou tor gas para ex plo rar ser vi ço de Ra di o di fu-
são é re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº
5.785, de 23 de ju nho de 1972, e no De cre to nº
88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, que a re gu la men-
tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li-
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si-
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá-
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca-
ções ne ces sá ri as á re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la-
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to
à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de -
ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 2001

Re no va con ces são das en ti da des que men ci o-
na, para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
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nho de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in -
ci so 1, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da-

des aba i xo men ci o na das para ex plo rar, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de Ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Rá dio Boa Espe ran ça Ltda., a par tir de 5 de
fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Bar ro, Esta do do Ce -
a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.102, de 10 de de -
zem bro de 1985 (Pro ces so nº 53650.002462/95);

II – Rá dio Emis so ra de Aco pi a ra Ltda., a par tir
de 11 de mar ço de 1995, na ci da de de Aco pi a ra, Esta -
do do Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 90.846, de 23 
de ja ne i ro de 1985 (Pro ces so nº 53650.000010/95);

III – Rá dio Pri me i ra Ca pi tal Ltda., a par tir de 17
de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Aqui raz. Esta do do 
Ce a rá, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.245, de 30 de
de zem bro de 1985, à Rá dio Vale do Pa co ti Ltda, au to-
ri za da a mu dar a sua de no mi na ção so ci al para a atu al
con for me Por ta ria nº 19 de 13 de mar ço de 1996, do
De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções no Esta do
do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.002497/95);

IV – Rá dio So ci e da de edu ca do ra Ca ri ri Ltda., a
par tir de 12 de no vem bro de 1993, na ci da de de Cra -
to, Esta do do Ce a rá. ou tor ga da pelo De cre to nº
43.931 de 1º de ju lho de 1958, e re no va da pelo De -
cre to nº 90.418, de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so
nº  29650.000692/93);

V – Rá dio Alvo ra da de Qu i ri nó po lis Ltda., a par tir
de 8 de agos to de 1996 na ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta -
do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº 92.984, de 24 de
ju lho de 1986 (Pro ces so nº 53670.000169/96);

VI – Rá dio Ca ta gua ses Ltda., a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ca ta gua ses, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to 27.912, de
24 de mar ço de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
89.172, de 9 de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº
50710.000076/95);

VII – Rá dio Ita ju bá Ltda., a par tir de 3 de ou tu bro
de 1995, na ci da de de Ita ju bá Esta do de Mi nas Ge ra-
is, ou tor ga da pela Por ta ria nº 660, de 8 de agos to de
1975, e re no va da pelo De cre to nº 91.968, de 20 de
no vem bro de 1985 (Pro ces so nº 53710.000540/95);

VIII – Rá dio So ci e da de Pas sos Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de Pas sos. Esta do de
Mi nas Ge ra is ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 1.121
de 22 de de zem bro de 1945, e re no va da pelo De cre to
nº 89.590, de 27 de abril de 1984 ( Pro ces so nº
50710.000078/95);

IX – Rá dio Pro gres so de Sou sa Ltda., a par tir de 
25 de fe ve re i ro de 1991 na Ci da de de Sou sa. Esta do
da Pa ra í ba, ou tor ga da pelo de cre to nº 79.043, de 27
de de zem bro de 1976 re no va da pelo De cre to nº
95.172, de 9 de no vem bro de 1987 (Pro ces so nº
53730.000989/ 96);

X – Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su pe rin-
ten dên cia de Ra di o di fu são por in ter mé dio da Rá dio
Ta ba ja ra a par tir de 19 de fe ve re i ro de 1996, na ci da-
de de João Pes soa. Esta do da Pa ra í ba, ou tor ga da
pelo De cre to nº 92.097. de 9 de de zem bro de 1985
(Pro ces so nº 53730.000630/95);

XI – JPB Empre sa Jor na lís ti ca Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na ci da de de La ges. Esta do de
San ta Ca ta ri na, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Di fu so ra San ta Ca ta ri na Ltda., pela Por ta ria MJNI nº
155-B de 9 de agos to de 1961 trans fe ri da pela Por ta-
ria nº 447, de 24 de maio de 1977, para a con ces si o-
ná ria de que tra ta este in ci so, e re no va da pelo De cre-
to nº 89.487, de 28 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
53820.000179/94);

Art. 2º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des aba i xo men ci o na das para ex plo rar sem di re i to de
ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de Ra -
di o di fu são so no ra em onda tro pi cal:

I – Fun da ção San tís si mo Re den tor, a par tir de 6
de fe ve re i ro de 1996, na ci da de de Co a ri do Ama zo-
nas. Ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Edu ca ção
Ru ral de Co a ri Ltda., Con for me De cre to nº 76.473, de 
20 de ou tu bro de 1975, re no va da pelo De cre to nº
92.369, de 5 de fe ve re i ro de 1986, e trans fe ri da pelo
De cre to de 24 de no vem bro de 1998, para a Con ces-
si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
53630.000273/ 95);

II – Go ver no do Esta do de Go iás por in ter mé dio
da Agên cia Go i a na de Co mu ni ca ção –AGECOM, a par -
tir de 22 de fe ve re i ro de 2000, na ci da de de Go iâ nia.
Esta do de Go iás, au to ri za da pelo De cre to nº 92.570. de
17 de abril de 1986 (Pro ces so nº 53670.000364/95);

Art. 3º Fica re no va da. Pelo pra zo de dez anos, a
par tir de 25 de abril de 1996, a au to ri za ção ou tor ga da
pelo De cre to nº 92.333, de 27 de Ja ne i ro de 1986, ao
Go ver no do Esta do de Go iás para ex plo rar, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, por in ter mé dio da Agên cia Go i a-
na de Co mu ni ca ção –AGECOM, ser vi ço de Rá dio di -
fu são so no ra em onda cur ta, na ci da de de Go iâ nia.
Esta do de Go iás (Pro ces so nº 53670.000365/ 95);

Art. 4º Fica re no va da, por dez anos a par tir de 3
de ou tu bro de 1998, a con ces são ou tor ga da pelo De -
cre to nº 96.779, de 27 de se tem bro de 1988, à Fun da-
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ção Ra i nha da Paz para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, Com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral (Pro ces so nº
53000.001665/98).

Art. 5º Fica re no va da a con ces são das en ti da-
des  aba i xo men ci o na das para ex plo rar, em di re i to de
ex clu si vi da de pelo pra zo de quin ze anos, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são):

I – Te le vi são Anhan gue ra S.A de 12 de mar ço de 
1996, na ci da de de Go iâ nia. Esta do de Go iás, ou tor-
ga da pelo De cre to nº 57.631, de 14 de Ja ne i ro de
1966, e re no va da pelo De cre to nº 86.526, de 30 de
ou tu bro de 1981 (Pro ces so nº 53670.000312/ 95);

II – Te le vi são Cen tro Amé ri ca Ltda., a par tir de 4
de de zem bro de 1995, na ci da de de Cu i a bá. Esta do
de Mato Gros so, ou tor ga da pelo De cre to nº 56.976,
de 1º de ou tu bro de 1965, e re no va da pelo De cre to nº
86.610, de 18 de no vem bro de 1981 ( Pro ces so nº
53690.000490/ 95);

Art. 6º ex plo ra ção do ser vi ço de Ra di o di fu são.
Cu jas con ces sões  são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 7º A re no va ção da con ces são 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.

Art. 8º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2001; 180º da
Inde pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 906/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53730.000630/95.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do da Pa ra í ba.

Inte res sa do: Go ver no do Esta do da Pa ra í ba – Su-
pe rin ten dên cia de Ra di o di fu são.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em on das mé di as, cujo pra zo teve
seu ter mo fi nal em 19 de fe ve re i ro de 1996. Pe di do
apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção
téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co nº
1/96 – DRMC/PB, que con clu iu fa vo ra vel men te ao
re que ri do.

I – Do Re la tó rio

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va-
ção de con ces são, for mu la do pelo Go ver no do Esta -
do da Pa ra í ba, por meio da Rá dio Ta ba ja ra – Su pe rin-
ten dên cia de Ra di o di fu são, para ex plo rar o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
João Pes soa, Esta do da Pa ra í ba.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à en ti da de
su pra, por meio do De cre to nº 92.097, de 9 de de zem-
bro de 1985, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em
10 sub se qüen te.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do da Pa ra í ba, ten do aque la de le ga cia
con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te Pa re-
cer Ju rí di co nº 1/1996, fls. 32/34, dos au tos.

II – Da Fun da men ta ção

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DRMC/PB, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

A en ti da de ob te ve au to ri za ções para
al te rar seu qua dro di re ti vo, por meio das
Por ta ri as nº 60, de 19 de de zem bro de 1997 
e nº 33, de 22 de abril de 1996, fi can do o
seu qua dro di re ti vo as sim cons ti tu í do:

Car gos No mes
Di re tor-Su pe rin ten den te:         Pa u lo da Cos ta Ter to
Di re tor-Adm. Fi nan ce i ro: De o da to Ta u ma tur go Bor ges
Di re tor-Pro gra ma ção:    Le nil son Gu e des de Aqui no

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis põem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de
1983, eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre-
sen ta do na for ma de vi da, no tem po opor tu no e com
a do cu men ta ção le gal men te exi gi da.

6. Res sal te-se que o pe di do de re no va ção da
en ti da de foi apre sen ta do a este Mi nis té rio tem pes ti-
va men te, em 9 de no vem bro de 1995, con for me re-
que ri men to de fls.1 dos au tos, uma vez que, de acor -
do com o dis pos to na lei de re no va ção, o pe di do de ve-
ria ser apre sen ta do en tre 19 de agos to e 19 de no-
vem bro de 1995.

7. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te re no va ção, deve o pro ces so se -
guir em seu trâ mi te au to ri zan do-se a pos tu la da re no-
va ção, por 10 anos, a par tir de 19 de fe ve re i ro e 1996.
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III – Da Con clu são

8. Isto pos to, pro nun cio-me pelo en ca mi nha-
men to dos pre sen tes au tos ao Exmo. Sr. Mi nis tro das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – ex po si ção de mo ti-
vos e de cre to, com vis tas ao en ca mi nha men to ao
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au -
to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di-
do.

9. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer, S.M.J.
Bra sí lia, 13 de ju lho de 2001. – Mar cus Vi ni ci us

Lima Fran co, Assis ten te Ju rí di co/AGU.

De acor do. Enca mi nhe-se à Sra. Con-
sul to ra Ju rí di ca.

Em 16 de ju lho de 2001. – Ma ria da Gló ria Tuxi
F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções.

Apro vo. Enca mi nhe-se ao Ga bi ne te do
Sr. Mi nis tro.

Em 16 de ju lho de 2001. – Ra i mun da No na ta Pi -
res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 212, DE 2003 

(Nº 2.162/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da-
ção Ci da da nia  a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
José Fre i tas, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Ci da da nia a exe cu tar, 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 José de Fre i tas, Esta do do Pi -
a uí.

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

MENSAGEM Nº 271, 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 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 23, de 11 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pra ta po len se de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Pra tá po lis – MG;

2 – Por ta ria nº 49, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nhá – Chi ca de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Ba e pen di – MG;

3 – Por ta ria nº 60, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Pro te ção à Ma ter ni da de e à Infân cia
de Lo ba to, na ci da de de Lo ba to – PR;

4 – Por ta ria nº 61, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Mon te do
Car mo – TO, na ci da de de Mon te do Car mo – TO;

5 – Por ta ria nº 64, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Mon tes si o nen-
se de Ra di o di fu são, na ci da de de Mon te Sião – MG;

6 – Por ta ria nº 65, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Fun da ção Ci da da nia, na ci da de de José de Fre i tas – PI;

7 – Por ta ria nº 66, de 17 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e de De fe sa do Ecos sis te-
ma da Ba cia do Rio Ara gua ia – Aru a nã – GO, na ci -
da de de Aru a nã – GO.

Bra sí lia, 16 de abril de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00222 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 Fun da ção Ci da da nia na ci da de de
José de Fre i tas, Esta do do Pi a uí, 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
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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 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. 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
53760.000538/98 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
das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 65, 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
1993, ten do vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis-
tra ti vo nº 53760.000538/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Ci da da nia, com
sede na Rua José Sam pa io Almen dra, nº 286, Cen tro,
na ci da de do José de Fre i tas, Esta do do Pi a uí, 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, 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 co or de na das ge o grá fi-
cas com la ti tu de em 04°45’12”S e lon gi tu de em
42°34’31”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 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.

RELATORIO Nº 284/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe fe rên cia: Pro ces so nº 53.760.000.538/98 de
21.10.1998

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 : Fun da ção Ci da da nia, lo ca li da de de
José de Fre i tas, Esta do do Pi a uí

I – Intro du ção

1. A Fun da ção Ci da da nia, ins cri ta no CGC sob o 
nú me ro 01.995.799/0001-66, Esta do de Pi a uí, com
sede na Rua José de Sam pa io Almen dra, nº 286,
Cen tro, Ci da de de José de Fre i tas, 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 16.10.1998, 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 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 3-03-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-08-1998.
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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, 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 02 a 105 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 José Sam pa io Almen -
dra, nº 286, Ci da de de José de Fre i tas, Esta do do Pi a-
uí, de co or de na das ge o grá fi cas em 04°45’12” S de la -
ti tu de e 42°34’31” W de lon gi tu de, con so an tes aos da -
dos cons tan tes no avi so no DOU de 18-03-1999, 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 lhas 46 a 49, 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 e o real en de re-
ço, que fo ram ana li sa dos e ace i tos pelo Enge nhe i ro
Res pon sá vel.

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, 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, de cla ra ção do en de re ço da 
sede da en ti da de, có pia do CNPJ da en ti 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. 57 a 105).

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. 104 e 105,
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 106 e 107.

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
Fun da ção Ci da da nia

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ve ra lú cia de Je sus Fa ri as Men des
Vice-Pre si den te: Ma ria da Con ce i ção R. de Sou sa
Abreu
Sec. de Te sou ra ria: Ana Cé lia da Sil va San tos
Sec. de Con vê nio: Gi sel da Fre i re
Sec. de Apo io: Antô nio Fran cis co San ti a go de Ara ú jo

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua José Sam pa io Almen dra, nº 286, Cen tro,
Ci da de de José de Fre i tas, Esta do do Pi a uí

– co or de na das ge o grá fi cas
04°45’12”S de la ti tu de e 42°34’31”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. 104 e 105, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de Rad -
com”, fls. 106 e 107, 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 Fun da ção Ci da da-
nia, 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 53.760.000.538/98 de 21 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 24 de agos to 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 de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de agos to 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.)

AVISO

 DA PRESIDÊNCIA

Os Pro je tos de De cre to le gis la ti vo nºs 173 a 212
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.

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 re fe ri dos
pro je tos se rão apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, onde po de rão re ce ber emen-
das pelo pra zo de cin co dias úte is, nos ter mos do art.
122, II, b, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re -
gi men to Inter no.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PS-GSE nº 294

Bra sí lia, 10 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 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 91, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, 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 os me di ca men 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”, 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.

DESPACHO

Com re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 91, de
2002, con ver ti da, nes ta Casa, no Pro je to de Lei de
Con ver são nº 6, de 2003, a Pre si dên cia co mu ni ca ao
Ple ná rio que o pra zo de 45 dias para apre ci a ção da
ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal en con tra-se es go-
ta do des de o úl ti mo dia 2 de abril. Uma vez re ce bi da
for mal men te, pelo Se na do Fe de ral nes ta data, a pro -
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po si ção pas sa a so bres tar ime di a ta men te to das 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 Me di da Pro vi só ria na pa u ta da Ordem do Dia
da pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 15.

É a se guin te ma té ria re ce bi da da Câ-
ma ra dos De pu ta dos:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  6, DE 2003
(Art. 5º, § 4º, in ci so I, da Re so lu ção nº 1/2002-CN)
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, de 2002)

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 os
me di ca men 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.

Este avul so con tém os se guin tes do cu men tos:

– Pro je to de Lei de Con ver são nº 6, de 2003 
– Me di da Pro vi só ria ori gi nal

– Emen da apre sen ta da pe ran te a Co mis são Mis ta
– Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
1.175/2002
– Expo si ção de Mo ti vo nº 74/2002, do Mi nis tro de
Esta do da Sa ú de
– Ofi cio nº 294/2003, 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 10/2003, da Con sul to ria de Orça -
men tos, Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral.
– Pa re cer so bre a me di da pro vi só ria, em subs ti tu i-
ção à Co mis são Mis ta pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos – Re la tor: De pu ta do Ney Lo-
pes (PFL – RN)

Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na
Câ ma ra dos De pu ta dos
Le gis la ção ci ta da.

* Re pu bli ca do para cor ri gir equí vo co na iden ti fi ca ção da ma té ria.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Art. 5º, § 4º, in ci so I, da Re so lu ção nº 1/2002-CN)
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, de 2002)

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 os
me di ca men 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 3º da Lei nº 6.360,

de 23 de se tem bro de 1976, in tro du zi do pelo art. 9º da
Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de agos to de
2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. Até 30 de ju nho de

2003, no caso de me di ca men tos ge né ri cos
im por ta dos, cu jos en sa i os de bi o e qui va lên-
cia fo ram re a li za dos fora do País, de vem ser 
apre sen ta dos os en sa i os de dis so lu ção
com pa ra ti vos en tre o me di ca men to-tes te, o
me di ca men to de re fe rên cia in ter na ci o nal uti -
li za do no es tu do de bi o e qui va lên cia e o me -
di ca men to de re fe rên cia na ci o nal.”(NR)

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

MEDIDA PROVISÓRIA  ORIGINAL Nº 91, DE 2002

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.

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 ca de lei:

Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 3º da Lei nº
6.360, de 13 de se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. Até 30 de ju nho de
2003, no caso de me di ca men tos ge né ri cos
im por ta dos, cu jos en sa i os de bi o e qui va lên-
cia fo ram re a li za dos fora do Pais, de vem ser 
apre sen ta dos os en sa i os de dis so lu ção
com pa ra ti vos en tre o me di ca men to-tes te, o
me di ca men to de re fe rên cia in ter na ci o nal uti -
li za do no es tu do de bi o e qui va lên cia e o me -
di ca men to de re fe rên cia na ci o nal.”(NR)

Art. 2º Esta me di da pro vi só ria en tra rá 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.
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MENSAGEM Nº 1.175

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 91 , de 23 de de -
zem bro de 2002, que A 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 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.

Bra sí lia, 23 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

 EM Nº 74/MS

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,
Te nho a hon ra de sub me ter á ele va da apre ci a-

ção de Vos sa Exce lên cia Pro je to de Me di da Pro vi só-
ria des ti na da a re vo gar o pa rá gra fo úni co do Art. 3º da
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, as dro gas, os in su mos
far ma cêu ti co, e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e
ou tros pro du tos, e dá ou tras pro vi dên ci as, acres ci do
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de agos to
de 2001.

A pro pos ta, visa a per mi tir ex clu si va men te, a
con ces são de re gis tros para me di ca men to ge né ri co,
in clu si ve o im por ta do, me di an te a apre sen ta ção de
en sa i os de bi o e qui va lên cia re a li za dos com o me di ca-
men to de re fe rên cia co mer ci a li za do no País, após
pra zo ra zoá vel que aten de às exi gên ci as da po lí ti ca
de vi gi lân cia sa ni tá ria e de ade qua ção da in dús tria de 
me di ca men tos ge né ri cos na ci o na is.

Com essa mu dan ça o Po der Pú bli co es ta rá as -
se gu ran do, à po pu la ção bra si le i ra, dis po ni bi li da de ex -
clu si va de me di ca men tos ge né ri cos in ter cam biá ve is
com me di ca men tos de re fe rên cia co mer ci a li za dos no
Bra sil, com a mes ma efi cá cia, se gu ran ça e qua li da de
ine ren te a es ses me di ca men tos e va lo ri zan do o par -
que in dus tri al bra si le i ro.

Res pe i to sa men te, – Bar jas Ne gri

PS-GSE nº 294

Bra sí lia, 10 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 91, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, 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 os me di ca men 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.”, 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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CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS, 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

NOTA TÉCNICA Nº 10/2003

Em 25-2-2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 91, de 23 de de zem bro 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 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
91, de 23 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 “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”.

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

O Instru men to Nor ma ti vo em aná li se visa a
acres cen tar pa rá gra fo úni co ao art. 3º da Lei nº 6.360,
de 23 de se tem bro de 1976, nos se guin tes ter mos:

“Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 3º da Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Pa rá gra fo úni co. Até 30 de ju nho de 2003, no
caso de me di ca men tos ge né ri cos im por ta dos, cu jos
en sa i os de bi o e qui va lân cia fo ram re a li za dos fora do
País, de vem ser apre sen ta dos os en sa i os de dis so lu-
ção com pa ra ti vos en tre o me di ca men to-tes te, o me di-
ca men to de re fe rên cia in ter na ci o nal uti li za do no es tu-
do de bi o e qui va lên cia e o me di ca men to de re fe rên cia
na ci o nal.”

O pa rá gra fo úni co aci ma des cri to fora in tro du zi-
do no or de na men to ju rí di co pela Me di da Pro vi só ria nº 

2.190-34, de 23 de agos to de 2001, po rém, sem a ex -
pres são ini ci al “até 30 de ju nho de 2003”.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos EMI 74/MS, “a 
pro pos ta, visa a per mi tir ex clu si va men te, a con ces-
são de re gis tros para me di ca men to ge né ri co, in clu si-
ve o im por ta do, me di an te a apre sen ta ção de en sa i os
de bi o e qui va lên cia re a li za dos com o me di ca men to de 
re fe rên cia co mer ci a li za do no País, após pra zo ra zoá-
vel que aten de às exi gên ci as da po lí ti ca de vi gi lân cia
sa ni tá ria e de ade qua ção da in dús tria de me di ca men-
tos ge né ri cos na ci o na is”.

III – Con clu são

O man da men to da Me di da Pro vi só ria em co-
men to não traz qual quer re per cus são na re ce i ta ou
des pe sa pú bli ca e está em har mo nia quan to às nor -
mas fi nan ce i ras e or ça men tá ri as vi gen te.

Di an te do ex pos to, con si de ra-se que a Me di da
Pro vi só ria nº 91, de 23 de de zem bro de 2002, é com -
pa tí vel sob o as pec to or ça men tá rio e fi nan ce i ro e com 
as nor mas que re gem a ma té ria. – Luiz Fer nan do M.
Pe re zi no, Con sul tor de Orça men tos

PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 91, DE 2002, PROFE–
RIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA

O SR. NEY LOPES (PFL – RN, Para emi tir pa re-
cer.) – Sr. Pre si den te, a Me di da Pro vi só ria nº 91, de
2002, al te ra a Lei nº 6.360, “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, cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne-
an tes e ou tros pro du tos”.

A me di da pro vi só ria foi edi ta da pelo Sr. Pre si-
den te da Re pú bli ca e sub me ti da ao Con gres so Na ci o-
nal, nos ter mos da Cons ti tu i ção. Alte ra o pa rá gra fo
úni co do art. 3º da Lei nº 6.360, fi xan do, como data li -
mi te, o dia 30 de ju nho de 2003 para apre sen ta ção de
en sa i os de bi o e qui va lên cia de me di ca men tos ge né ri-
cos im por ta dos, cu jos en sa i os fo rem re a li za dos fora
do Pais. Tal dis po si ti vo foi ori gi nal men te in tro du zi do
pela Me di da Pro vi só ria nº 2.190, ain da em tra mi ta-
ção.

A Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar a me di-
da pro vi só ria e so bre ela emi tir pa re cer foi de sig na da,
aber to o pra zo re gi men tal para o emen da men to, ten -
do sido apre sen ta da ape nas uma emen da do De pu ta-
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do Arnal do Fa ria de Sá, a qual al te ra para 30 de ju nho
de 2004 a data li mi te para apre sen ta ção dos en sa i os.

É o re la tó rio.
Voto do Re la tor.
Con so an te o tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral,

cabe ao Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no que
toca a me di da pro vi só ria, de li be rar so bre o mé ri to,
bem como so bre o aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is e le ga is. A re le vân cia e a ur gên cia são 
re qui si tos es sen ci a is da me di da pro vi só ria.

No que diz res pe i to a essa me di da pro vi só ria,
há de se re co nhe cer, ini ci al men te, a sua re le vân cia,
vez que a in ten ção é cor ri gir a au sên cia de pra zo para 
a apre sen ta ção de en sa i os de bi o e qui va lên cia de me -
di ca men tos ge né ri cos im por ta dos. Igual men te, vis-
lum bra-se a ur gên cia, pois é ne ces sá rio que se re gu-
la men te de pron to esse pra zo para a re a li za ção dos
en sa i os de bi o e qui va lên cia.

Di an te do ex pos to, a me di da pro vi só ria sa tis faz
os dois pres su pos tos de re le vân cia e de ur gên cia.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc -
ni ca le gis la ti va, opi no, sob o pris ma da cons ti tu ci o na-
li da de, que a me di da em aná li se se in se re no âm bi to
da com pe tên cia le gis la ti va con cor ren te da União. Não 
vis lum bra mos, por ou tro lado, ne nhum ví cio de in ju ri-
di ci da de, pois a mes ma é ela bo ra da em con so nân cia
com nor mas e prin cí pi os ati nen tes à ma té ria.

A téc ni ca le gis la ti va não ca re ce de apri mo ra-
men to.

Di an te dis so, ma ni fes ta mo-nos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to à ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria,
a Con sul to ria de Orça men tos, Fis ca li za ção e Con tro-
le do Se na do as sim se pro nun ci ou:

“O man da men to da Me di da Pro vi só ria
em co men to não traz qual quer re per cus são
na re ce i ta ou des pe sa pú bli ca, está em har -
mo nia quan to às nor mas fi nan ce i ras”.

Par ti lhan do o po si ci o na men to trans cri to, opi na-
mos pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
me di da.

Ao apre sen tar mos este pa re cer, fi xa mo-nos nos 
pon tos prin ci pa is, já que o de ta lha men to está no seu
pró prio tex to.

Qu an to ao mé ri to, como bem se res sal tou, é ne -
ces sá rio as se gu rar à po pu la ção bra si le i ra que to dos

os me di ca men tos ge né ri cos im por ta dos se jam in ter-
cam biá ve is com me di ca men tos de re fe rên cia co mer-
ci a li za dos no País.

A Me di da Pro vi só ria nº 2.190, edi ta da em 23 de
agos to de 2001, não es ti pu la va qual quer pra zo para
que os la bo ra tó ri os re a li zas sem os en sa i os de bi o e-
qui va lên cia, o que veio a ser equa ci o na do com a edi -
ção da pre sen te me di da pro vi só ria. De fato, a po pu la-
ção não pode fi car à mer cê do ar bí trio dos la bo ra tó ri-
os, sen do ex tre ma men te opor tu na a fi xa ção de pra zo
para a re a li za ção dos men ci o na dos tes tes.

Como se pode per ce ber, a MP em tela res pon de
aos fins pro pos tos – ajus tar a le gis la ção e dis ci pli nar
a ma té ria no as pec to es sen ci al à se gu ran ça da po pu-
la ção bra si le i ra.

No que toca à emen da apre sen ta da pelo De pu-
ta do Arnal do Fa ria de Sá, vi san do am pli ar o pra zo es -
ta be le ci do para 30 de ju nho de 2004, de ve mos res pe-
i to sa men te dis cor dar de S. Exª, para as se ve rar que
des de 23 de agos to de 2001 os la bo ra tó ri os já ti nham
ciên cia de que ne ces si ta vam pre pa rar-se para re a li-
zar os tes tes, não po den do a po pu la ção es pe rar mais
um ano para tan to.

Di an te do ex pos to, não vis lum bra mos qua is quer
óbi ces em con trá rio, mo ti vo pelo qual vo ta mos pela
apro va ção do tex to e pela re je i ção da emen da.

Apre sen to, con tu do, emen da de re da ção para
cor ri gir pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va. A me di da em
exa me al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 3º da Lei nº
6.360, mas esta não con tém tal dis po si ti vo. Ele foi
acres cen ta do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.190 que,
em bo ra te nha for ça de lei, não foi apro va da pelo Con -
gres so Na ci o nal.

Isso sig ni fi ca que, se não for apro va da essa
emen da de re da ção, sen do san ci o na da a pre sen te
me di da pro vi só ria, ha ve ria no mun do ju rí di co um cho -
que da nor ma nela con ti da com a idên ti ca nor ma pre -
vis ta na me di da pro vi só ria em tra mi ta ção, a de nº
2.190, o que na tu ral men te oca si o na ria in se gu ran ça
ju rí di ca.

Por esse mo ti vo, en ten de mos a ne ces si da de de
cor re ção do ca put do art. 1º da Me di da Pro vi só ria nº
91, a tí tu lo de emen da de re da ção.

É o pa re cer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dis põe so bre a Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria a que fi cam su je i tos os Me di ca men-
tos, as Dro gas, os Insu 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, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 3º  Para os efe i tos des ta lei, além das de fi-
ni ções es ta be le ci das nos in ci sos I, II, III, IV, V e VII
do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de de zem bro de
1973, são ado ta das as se guin tes:
...................................................................................

Pa rá gra fo úni co (Vide Me di da Pro vi só ria nº
2.190-34, de 23-8-2001 (Vide Me di da Pro vi só ria nº
91, de 23-12-2002).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, que de fi-
ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa-
ni tá ria e cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, e nº 6.437, de 20 de
agos to de 1977, que con fi gu ra in fra ções
à le gis la ção sa ni tá ria fe de ral e es ta be le-
ce as san ções res pec ti vas, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Está en -
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 21
mi nu tos.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar con vo ca a 6º Re u nião do Con se lho, a re -
a li zar-se no dia 15 de abril de 2003, ter ça-fe i ra, às
17h na sala nº 6, da Ala Se na dor NiIo Co e lho, des ti-
na da a ou vir o Exmº Sr. Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, nos au tos da De nun cia nº 1, de 2003.

Bra sí lia, 9 de abril de 2003. – Se na dor Ju ven cio
da Fon se ca, Pre si den te.
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Ata da 37ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 14 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; Ga ri bal di Alves Fi lho e Mão San ta

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 211, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos se jam pres -
ta das, pela Se nho ra Mi nis tra de Esta do do Meio
Ambi en te, as se guin te in for ma ções, re la ti vas à atu a-
ção da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA au tar quia
vin cu la da àque la au to ri da de:

Re la tó rio da atu a ção da agên cia, in clu-
in do os se guin tes as pec tos. sem pre dis cri-
mi na dos para cada uma das re giões do
País:

1. ati vi da des de fis ca li za ção exe cu ta-
das des de a sua cri a ção;

2. lo ta ção dos ser vi do res en vol vi dos
com as ati vi da des de fis ca li za ção e dos de -
ma is ser vi do res da agên cia;

3. re cur sos apli ca dos para a exe cu ção
das ati vi da des a car go da agên cia;

4. au men tos de ta ri fas já au to ri za dos
pela agên cia;

5. nú me ro de con su mi do res abran gi-
dos pe las ati vi da des da agên cia;

6. nú me ro de aten di men tos aos con su-
mi do res já efe tu a dos;

7. es cri tó ri os re gi o na is man ti dos pela
agên cia e sua área de atu a ção.

Jus ti fi ca ção

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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.

De ou tra par te, o Se na do Fe de ral é a Casa da
Fe de ra ção, ca ben do-lhe, em nos so sis te ma bi ca me-
ral re pre sen tar e ze lar pelo equi lí brio que deve exis tir
en tre as di ver sas uni da des fe de ra ti vas.

Assim, es ta mos so li ci tan do aos Se nho res Mi-
nis tros de Esta do su per vi so res das di ver sas agên ci as
re gu la do ras in for ma ções so bre a si tu a ção re gi o na li-
za da des sas en ti da des, que vêm ga nhan do, cada vez 
mais, re le vo na ação ad mi nis tra ti va do Esta do.

Tra ta-se de da dos que são fun da men ta is para
que pos sa mos, de for ma ade qua da, ava li ar o fun ci o-
na men to des sas au tar qui as e fis ca li zar os seus atos,
es pe ci al men te no to can te à sua dis tri bu i ção em to das
as re giões do País, mis são que a Car ta Mag na e o
nos so pa pel ins ti tu ci o nal nos im põe.

Sala das ses sões, 14 de abril de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 212, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos se jam pres -
ta das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do dos Trans por-
tes, as se guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a ção
das Agên ci as Na ci o na is de Trans por tes Ter res tres
(ANTT) e de Trans por tes Aqua viá ri os (ANTAQ), au-
tar qui as vin cu la das àque la au to ri da de:

Re la tó rio da atu a ção das agên ci as, in -
clu in do os se guin tes as pec tos, sem pre dis-
cri na dos para cada uma das re giões do
País:
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1. ati vi da des de fis ca li za ção exe cu ta-
das des de a sua cri a ção;

2. lo ta ção dos ser vi do res en vol vi dos
com as ati vi da des de fis ca li za ção e dos de -
ma is ser vi do res da agên cia;

3. re cur sos apli ca dos para a exe cu ção
das ati vi da des a car go de cada agên cia;

4. au men to de ta ri fas já au to ri za das
pe las agên ci as;

5. nú me ro de con su mi do res abran gi-
dos pe las ati vi da des de cada agên cia;

6. nú me ro de aten di men tos aos con su-
mi do res já efe tu a dos;

7. es cri tó ri os re gi o na is man ti dos pe las
agên ci as e sua área de atu a ção.

Jus ti fi ca ção

Ca be ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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.

De ou tra par te, o Se na do Fe de ral é a Casa da
Fe de ra ção, Ca ben do lhe, em nos so sis te ma bi ca me-
ral re pre sen tar e ze lar pelo equi lí brio que deve exis tir
en tre as di ver sas uni da des fe de ra ti vas.

Assim, es ta mos so li ci tan do aos Se nho res Mi-
nis tros de Esta dos su per vi so res das di ver sas agên ci-
as re gu la do ras in for ma ções so bre a atu a ção re gi o na-
li za da des sas en ti da des, que vêm ga nhan do, cada
vez mais, re le vo na ação ad mi nis tra ti va do Esta do.

Tra ta-se de da dos que são fun da men ta is para
que pos sa mos, for ma ade qua da, ava li ar o fun ci o na-
men to des sas au tar qui as e fis ca li zar os seus atos, es -
pe ci al men te no to can te à sua dis tri bu i ção em to das
as re giões do País mis são que a Car ta Mag na e o
nos so pa pel ins ti tu ci o nal nos im põe.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. – Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 213, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos se jam pres -
ta das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, as se guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a ção
das Agên ci as Na ci o na is de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL), au tar quia vin cu la da  àque la au to ri da de:

Re la tó rio da atu a ção das agên ci as, in-
clu in do os se guin tes as pec tos. sem pre dis cri-
mi na dos para cada uma das re giões do País:

1. ati vi da des de fis ca li za ção exe cu ta-
das des de a sua cri a ção;

2. lo ta ção dos ser vi do res en vol vi dos
com as ati vi da des de fis ca li za ção e dos de -
ma is ser vi do res da agên cia;

3. re cur sos apli ca dos para a exe cu ção
das ati vi da des a car go de cada agên cia;

4. au men tos de ta ri fas já au to ri za dos
pe las agên ci as;

5. nú me ro de con su mi do res abran gi-
dos pe las ati vi da des de cada agên cia;

6. nú me ro de aten di men tos aos con su-
mi do res já efe tu a dos;

7. es cri tó ri os re gi o na is man ti dos pe las
agên ci as e sua área de atu a ção.

Jus ti fi ca ção

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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.

De ou tra par te, o Se na do Fe de ral é a Casa da
Fe de ra ção, ca ben do-lhe, em nos so sis te ma bi ca me-
ral re pre sen tar e ze lar pelo equi lí brio que deve exis tir
en tre as di ver sas uni da des fe de ra ti vas.

Assim, es ta mos so li ci tan do aos Se nho res Mi-
nis tros de Esta dos su per vi so res das di ver sas agên ci-
as re gu la do ras in for ma ções so bre a atu a ção re gi o na-
li za da des sas en ti da des, que vêm ga nhan do, cada
vez mais, re le vo via ação ad mi nis tra ti va do Esta do.

Tra ta-se de da dos que são fun da men ta is para
que pos sa mos, de for ma ade qua da, ava li ar o fun ci o-
na men to des sas au tar qui as e fis ca li zar os seus atos,
es pe ci al men te no to can te à sua dis tri bu i ção em to das
as re giões do País, mis são que a Car ta Mag na e o
nos so pa pel ins ti tu ci o nal nos im põe.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. – Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 214, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos se jam pres -
ta das, pelo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, as
se guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a ção da Agên -
cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA) e de
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Sa ú de Su ple men tar (ANS), au tar quia vin cu la da
àque la au to ri da de:

Re la tó rio da atu a ção da agên cia, in clu-
in do os se guin tes as pec tos, sem pre dis cri mi-
na dos para cada uma das re giões do País:

1. ati vi da des de fis ca li za ção exe cu ta-
das des de a sua cri a ção;

2. lo ta ção dos ser vi do res en vol vi dos
com as ati vi da des de fis ca li za ção e dos de -
ma is ser vi do res da agên cia;

3. re cur sos apli ca dos para a exe cu ção
das ati vi da des a car go da agên cia;

4. au men tos de ta ri fas já au to ri za dos
pela agên cia;

5. nú me ro de con su mi do res abran gi-
dos pe las ati vi da des da agên cia;

6. nú me ro de aten di men tos aos con su-
mi do res já efe tu a dos;

7. es cri tó ri os re gi o na is man ti dos pela
agên cia e sua área de atu a ção.

Jus ti fi ca ção

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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.

De ou tra par te, o Se na do Fe de ral é a Casa da
Fe de ra ção, ca ben do-lhe, em nos so sis te ma bi ca me-
ral re pre sen tar e ze lar pelo equi lí brio que deve exis tir
en tre as di ver sas uni da des fe de ra ti vas.

Assim, es ta mos so li ci tan do aos Se nho res Mi-
nis tros de Esta do, su per vi so res das di ver sas agên ci-
as re gu la do ras in for ma ções so bre a atu a ção re gi o na-
li za da des sas en ti da des, que vêm ga nhan do, cada
vez mais, re le vo na ação ad mi nis tra ti va do Esta do.

Tra ta-se de da dos que são fun da men ta is para
que pos sa mos, de for ma ade qua da, ava li ar o fun ci o-
na men to des sas au tar qui as e fis ca li zar os seus atos,
es pe ci al men te no to can te à sua dis tri bu i ção em to das
as re giões do País, mis são que a Car ta Mag na e o
nos so pa pel ins ti tu ci o nal nos im põe.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. – Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 215, DE 2003

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos se jam pres -

ta das, pela Se nho ra Mi nis tra de Esta do de Mi nas e
Ener gia, as se guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a-
ção das Agên ci as Na ci o na is de Pe tró leo (ANP) e de
Ener gia Elé tri ca (ANEEL), au tar qui as vin cu la das
àque la au to ri da de:

Re la tó rio da atu a ção das agên ci as, in -
clu in do os se guin tes as pec tos, sem pre dis-
cri mi na dos para cada uma das re giões do
País:

1. ati vi da des de fis ca li za ção exe cu ta-
das des de a sua cri a ção;

2. lo ta ção dos ser vi do res en vol vi dos
com as ati vi da des de fis ca li za ção e dos de -
ma is ser vi do res da agên cia;

3. re cur sos apli ca dos para a exe cu ção
das ati vi da des a car go de cada agên cia;

4. au men tos de ta ri fas já au to ri za dos
pe las agên ci as;

5. nú me ro de con su mi do res abran gi-
dos pe las ati vi da des de cada agên cia;

6. nú me ro de aten di men tos aos con su-
mi do res já efe tu a dos;

7. es cri tó ri os re gi o na is man ti dos pe las
agên ci as e sua área de atu a ção.

Jus ti fi ca ção

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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.

De ou tra par te, o Se na do Fe de ral é a Casa da
Fe de ra ção, ca ben do-lhe, em nos so sis te ma bi ca me-
ral re pre sen tar e ze lar pelo equi lí brio que deve exis tir
en tre as di ver sas uni da des fe de ra ti vas.

Assim es ta mos so li ci tan do aos Se nho res Mi nis-
tros de Esta do su per vi so res das di ver sas agên ci as
re gu la do ras in for ma ções so bre a atu a ção re gi o na li-
za da des sas en ti da des, que vêm ga nhan do, cada vez 
mais re le vo na ação ad mi nis tra ti va do Esta do.

Tra ta-se de da dos que são fun da men ta is para
que pos sa mos de for ma ade qua da, ava li ar o fun ci o-
na men to des sas au tar qui as e fis ca li zar os seus atos,
es pe ci al men te no to can te à sua dis tri bu i ção em to das
as re giões do País, mis são que a Car ta Mag na e o
nos so pa pel ins ti tu ci o nal nos im põe.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. –
Garibaldi Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)
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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 do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2003
(Nº 6.239/2003, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o im por ta dor su je i to ao pa ga men to

de mul ta a ser re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil
nas im por ta ções com De cla ra ção de Impor ta ção – DI, 
re gis tra da no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or
– SISCOMEX, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio ou efe tu ar pa -
ga men to em re a is sem ob ser vân cia dos pra zos e das
de ma is con di ções es ta be le ci das pelo Ban co Cen tral
do Bra sil;

II – não efe tu ar o pa ga men to de im por ta ção até
cen to e oi ten ta dias a par tir do pri me i ro dia do mês
sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to da im por ta-
ção, con for me con sig na do na DI ou no Re gis tro de
Ope ra ções Fi nan ce i ras – ROF, quan do fi nan ci a das.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go apli ca-se,
tam bém, às im por ta ções com DI re gis tra da no Sis co-
mex em data an te ri or à pu bli ca ção des ta Lei e com
ven ci men to a par tir do cen té si mo oc ta gé si mo pri me i-
ro dia da data de pu bli ca ção des ta Lei.

§ 2º A mul ta de que tra ta o ca put será apli ca da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil na for ma, no pra zo e nas
con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a dez por cen to do
va lor equi va len te em re a is da res pec ti va im por ta ção,
apu ra do:

I – na data da con tra ta ção do câm bio ou do pa -
ga men to em re a is, nas si tu a ções ob je to do in ci so I do
ca put des te ar ti go;

II – na data li mi te para pa ga men to sem mul ta,
uti li zan do para con ver são, quan do for o caso, a res -
pec ti va taxa de câm bio em vi gor, nas si tu a ções ob je to
do in ci so II do ca put des te ar ti go.

§ 3º São dis pen sa dos de re co lhi men to os va lo-
res de mul ta que, apu ra dos na for ma des ta Lei, se jam
in fe ri o res a R$1.000,00 (uni mil re a is), in clu si ve.

Art. 2º A mul ta de que tra ta esta Lei não se apli -
ca:

I – aos pa ga men tos de mer ca do ri as em bar ca-
das no ex te ri or até o dia 31 de mar ço de 1997, in clu si-
ve;

II – aos pa ga men tos de im por ta ções de pe tró leo
e de ri va dos;

III – aos pa ga men tos de im por ta ções efe tu a das
sob o re gi me de draw back e ou tros es ta be le ci dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

IV – as im por ta ções de va lor in fe ri or a
US$10,000.00 (dez mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca) ou equi va len te em ou tras mo e das;

V – aos pa ga men tos par ci a is de uma mes ma
im por ta ção, cu jos va lo res, so ma dos, se jam in fe ri o res
a dez por cen to do va lor da im por ta ção e des de que
não ul tra pas sem o es ta be le ci do no in ci so IV;

VI – aos pa ga men tos de im por ta ções de pro du-
tos de con su mo ali men tar bá si co, vi san do ao aten di-
men to de as pec tos con jun tu ra is do abas te ci men to,
con for me dis pu ser ato do Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da;

VII – às im por ta ções, fi nan ci a das ou não, cujo
pa ga men to seja de res pon sa bi li da de da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os, e do Dis tri to Fe de ral, suas
fun da ções e au tar qui as, in clu si ve aque las im por ta-
ções efe tu a das em data an te ri or à pu bli ca ção des ta
Lei.

Art. 3º São res pon sá ve is pelo re co lhi men to da
mul ta de que tra ta esta Lei.

I – o ban co ven de dor da mo e da es tran ge i ra, nas 
im por ta ções pa gas em mo e da es tran ge i ra;

II – o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta-
dos para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta-
ções pa gas em re a is;

III – o im por ta dor, nas de ma is si tu a ções.
Art. 4º No pe río do de cen to e oi ten ta dias con ta-

dos da pu bli ca ção des ta Lei, para as im por ta ções
com DI já re gis tra da no Sis co mex e com pra zo de pa -
ga men to até o dia an te ri or àque la data, su je i ta-se o
im por ta dor ao pa ga men to de mul ta diá ria, sob a mo -
da li da de de en car go fi nan ce i ro, a ser re co lhi da ao
Ban co Cen tral do Bra sil, em con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel até a data de pu bli ca ção des ta Lei.

§ 1º A mul ta de que tra ta o ca put será co bra da
para os pe río dos de in ci dên cia a par tir de 26 de se-
tem bro de 1997, in clu si ve, ob ser va do, quan do for o
caso, o dis pos to no § 2º des te ar ti go:

I – nas con tra ta ções de ope ra ções de câm bio
fora dos pra zos es ta be le ci dos pelo Ban co Cen tral do
Bra sil ou quan do efe tu a do o pa ga men to em re a is de
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im por ta ção em vir tu de da qual seja de vi do o pa ga-
men to em mo e da es tran ge i ra, so bre o va lor, em re a is,
do pa ga men to e cal cu la da com base na taxa pre fi xa-
da de em prés ti mo para ca pi tal de giro di vul ga da pelo
Ban co Cen tral do Bra sil, para vi gên cia na data de ini -
cio des tes pe río dos de in ci dên cia, du ran te o pe río do
com pre en di do en tre a data li mi te do pra zo es ta be le ci-
do pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra ta ção do 
câm bio e a data da sua efe ti va con tra ta ção, ou do pa -
ga men to em re a is, des con ta da a va ri a ção cam bi al
ocor ri da no pe río do;

II – nas im por ta ções li cen ci a das para pa ga men-
to em re a is com pa ga men to em atra so so bre o va lor,
em re a is, do pa ga men to e cal cu la da com base na
taxa pre fi xa da de em prés ti mo para ca pi tal de giro di -
vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, para vi gên cia
na data de iní cio des tes pe río dos de in ci dên cia, du -
ran te o pe río do com pre en di do en tre o pri me i ro dia do
mês sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to e a
data do efe ti vo pa ga men to;

III – quan do não efe tu a do o pa ga men to de im -
por ta ção até cen to e oi ten ta dias após o pri me i ro dia
do mês sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to na
De cla ra ção de Im por ta ção, so bre o equi va len te, em
re a is, do va lor da im por ta ção não li qui da da e cal cu la-
da com base na taxa pre fi xa da de em prés ti mo para
ca pi tal de giro di vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil
para vi gên cia na data de iní cio des tes pe río dos de in -
ci dên cia, du ran te o pe río do com pre en di do en tre:

a) a data li mi te do pra zo es ta be le ci do
pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra-
ta ção do câm bio e o cen té si mo oc ta gé si mo
dia da data de pu bli ca ção des ta Lei, nas im -
por ta ções li cen ci a das para pa ga men to em
mo e da es tran ge i ra;

b) o pri me i ro dia do mês sub se qüen te
ao pre vis to para o pa ga men to da im por ta-
ção e o cen té si mo oc ta gé si mo dia da data
de pu bli ca ção des ta Lei, nas im por ta ções li -
cen ci a das para pa ga men to em re a is.

§ 2º Sem pre que o pe río do de in ci dên cia da
mul ta abran ger da tas an te ri o res a 26 de se tem bro
de 1997 ou, si mul ta ne a men te, da tas an te ri o res e
pos te ri o res, o cál cu lo será efe tu a do com base no
ren di men to acu mu la do das Le tras do Ban co Cen tral
– LBC, para os va lo res de vi dos até 25 de se tem bro
de 1997, in clu si ve, na for ma a ser de fi ni da pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, e com base nas dis po si ções do 
§ lº des te ar ti go, quan do re la ti vo aos va lo res de vi dos
a par tir de 26 de se tem bro de 1997, in clu si ve.

Art. 5º O Ban co Cen tral do Bra sil ba i xa rá as nor -
mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 7º Fica re vo ga da a Lei nº 9.817, de 23 de
agos to de 1999.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.239, DE 2002

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o im por ta dor su je i to ao pa ga men to

de mu i ta a ser re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil
nas im por ta ções com De cla ra ção de Impor ta ção – DI, 
re gis tra da no Sis te ma Inte gra do de Co mér cio Exte ri or
– SISCOMEX, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio ou efe tu ar pa -
ga men to em re a is sem ob ser vân cia dos pra zos e das
de ma is con di ções es ta be le ci das pelo Ban co Cen tral
do Bra sil;

II – não efe tu ar o pa ga men to de im por ta ção até
cen to e oi ten ta dias a par tir do pri me i ro dia do mês
sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to da im por ta-
ção, con for me con sig na do na DI ou no Re gis tro de
Ope ra ções Fi nan ce i ras – ROF, quan do fi nan ci a das.

§ 1º O dis pos to no ca put des te ar ti go apli ca-se,
tam bém, às im por ta ções com DI re gis tra da no Sis co-
mex em data an te ri or a pu bli ca ção des ta Lei e com
ven ci men to a par tir do cen té si mo oc ta gé si mo pri me i-
ro dia da data de pu bli ca ção des ta Lei.

§ 2º A mul ta de que tra ta o ca put será apli ca da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil na for ma, no pra zo e nas
con di ções que vier a fi xar, li mi ta da a dez por cen to do
va lor equi va len te em re a is da res pec ti va im por ta ção,
apu ra do:

I – na data da con tra ta ção do câm bio ou do pa -
ga men to em re a is, nas si tu a ções ob je to do in ci so I do
ca put des te ar ti go;

II – na data li mi te para pa ga men to sem mul ta,
uti li zan do para con ver são, quan do for o caso, a res -
pec ti va taxa de câm bio em vi gor, nas si tu a ções ob je to
do in ci so II do ca put des te ar ti go.

§ 3º São dis pen sa dos de re co lhi men to os va lo-
res de mul ta que, apu ra dos na for ma des ta Lei, se jam
in fe ri o res a R$1.000,00 (um mil re a is), in clu si ve.

Art. 2º A mul ta de que tra ta esta Lei não se apli -
ca:

I – aos pa ga men tos de mer ca do ri as em bar ca-
das no ex te ri or até o dia 31 de mar ço de 1997, in clu si-
ve;
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II – aos pa ga men tos de im por ta ções de pe tró leo
e de ri va dos;

III – aos pa ga men tos de im por ta ções efe tu a das
sob o re gi me de drav hack e ou tros es ta be le ci dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

IV – a im por ta ções de va lor in fe ri or a
US$10,000.00 (dez mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca) ou equi va len te em ou tras mo e das;

V – aos pa ga men tos par ci a is de uma mes ma
im por ta ção, cu jos va lo res, so ma dos, se jam in fe ri o res
a dez por cen to do va lor da im por ta ção e des de que
não ul tra pas sem o es ta be le ci do no in ci so an te ri or;

VI – aos pa ga men tos de im por ta ções de pro du-
tos de con su mo ali men tar bá si co, vi san do ao aten di-
men to de as pec tos con jun tu ra is do abas te ci men to,
con for me dis pu ser ato do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da;

VII – às im por ta ções, fi nan ci a das ou não, cujo
pa ga men to seja de res pon sa bi li da de da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os, e do Dis tri to Fe de ral, suas
fun da ções e au tár qui cas, in clu si ve aque las im por ta-
ções efe tu a das em data an te ri or à pu bli ca ção des ta
Lei.

Art. 3º São res pon sá ve is pelo re co lhi men to da
mul ta de que tra ta esta Lei:

I – o ban co ven de dor da mo e da es tran ge i ra, nas 
im por ta ções pa gas em mo e da es tran ge i ra;

II – o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta-
dos para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta-
ções pa gas em re a is;

III – o im por ta dor, nas de ma is si tu a ções.
Art. 4º No pe río do de cen to e oi ten ta dias con ta-

dos da pu bli ca ção des ta Lei, para as im por ta ções
com DI já re gis tra da no Sis co mex e com pra zo de pa -
ga men to até o dia an te ri or àque la data, su je i ta-se o
im por ta dor, ao pa ga men to de mul ta diá ria, sob a mo -
da li da de de en car go fi nan ce i ro, a ser re co lhi da ao
Ban co Cen tral do Bra sil, em con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel até a data de pu bli ca ção des ta Lei.

§ 1º A mul ta de que tra ta o ca put será co bra da
para os pe río dos de in ci dên cia a par tir de 26 de se -
tem bro de 1997, in clu si ve, ob ser va do, quan do for o
caso, o dis pos to no § 2º des te ar ti go:

I – nas con tra ta ções de ope ra ções de câm bio
fora dos pra zos es ta be le ci dos pelo Ban co Cen tral do
Bra sil ou quan do efe tu a do o pa ga men to em re a is de
im por ta ção em vir tu de da qual seja de vi do o pa ga-
men to em mo e da es tran ge i ra, so bre o va lor, em re a is,
do pa ga men to e cal cu la da com base na taxa pre fi xa-
da de em prés ti mo para ca pi tal de giro di vul ga da pelo
Ban co Cen tral do Bra sil para vi gên cia na data de iní -

cio des tes pe río dos de in ci dên cia, du ran te o pe río do
com pre en di do en tre a data li mi te do pra zo es ta be le ci-
do pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra ta ção do 
câm bio e a data da sua efe ti va con tra ta ção, ou do pa -
ga men to em re a is, des con ta da a va ri a ção cam bi al
ocor ri da no pe río do;

II – nas im por ta ções li cen ci a das para pa ga men-
to em re a is com pa ga men to em atra so, so bre o va lor,
em re a is, do pa ga men to e cal cu la da com base na
taxa pre fi xa da de em prés ti mo para ca pi tal de giro di -
vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, para vi gên cia
na data do iní cio des tes pe río dos de in ci dên cia, du -
ran te o pe río do com pre en di do en tre o pri me i ro dia do
mês sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to e a
data do efe ti vo pa ga men to;

III – quan do não efe tu a do o pa ga men to de im -
por ta ção até cen to e oi ten ta dias após o pri me i ro dia
do mês sub se qüen te ao pre vis to para pa ga men to na
De cla ra ção de Impor ta ção, so bre o equi va len te, em
re a is, do va lor da im por ta ção não li qui da da e cal cu la-
da com base na taxa pre fi xa da de em prés ti mo para
ca pi tal de giro di vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil
para vi gên cia na data de iní cio des tes pe río dos de in -
ci dên cia, du ran te o pe río do com pre en di do en tre:

a) a data li mi te do pra zo es ta be le ci do
pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra-
ta ção do câm bio e o cen té si mo oc ta gé si mo
dia da data de pu bli ca ção des ta Lei, nas im -
por ta ções li cen ci a das para pa ga men to em
mo e da es tran ge i ra;

b) o pri me i ro dia do mês sub se qüen te
ao pre vis to para o pa ga men to da im por ta-
ção e o cen té si mo oc ta gé si mo dia da data
de pu bli ca ção des ta Lei, nas im por ta ções li -
cen ci a das para pa ga men to em re a is;

§ 2º Sem pre que o pe río do de in ci dên cia da
mul ta abran ger da tas an te ri o res a 26 de se tem bro
de 1997 ou, si mul ta ne a men te, da tas an te ri o res e
pos te ri o res, o cál cu lo será efe tu a do com base no
ren di men to acu mu la do das Le tras do Ban co Cen tral
– LBC, para os va lo res de vi dos até 25 de se tem bro
de 1997, in clu si ve, na for ma a ser de fi ni da pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, e com base nas dis po si ções do 
§ 1º des te ar ti go, quan do re la ti vo aos va lo res de vi-
dos a par tir de 26 de se tem bro de 1997, in clu si ve.

Art. 5º O Ban co Cen tral do Bra sil ba i xa rá as nor -
mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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Art. 7º Fica re vo ga da a Lei nº 9.817, de 23 de
agos to de 1999.

MENSAGEM Nº 147, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 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 Fa zen da, o tex to do pro je-
to de lei que “Esta be le ce mul ta em ope ra ções de im -
por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.”

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MF 20 EM PL MULTA OP IMPORT

Bra sí lia, 28 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

ane xo Pro je to de Lei que pro põe al te ra ção na for ma
de co bran ça de mul ta em ope ra ções de im por ta ção e
da ou tras pro vi dên ci as.

2. A Me di da Pro vi só ria nº 1.569, de 25 de mar ço
de 1997, con ver ti da na Lei nº 9.817, de 23 de agos to
de 1999, su je i tou o im por ta dor bra si le i ro ao pa ga-
men to de mul ta diá ria sob a mo da li da de de en car go
fi nan ce i ro a ser re co lhi da ao Ban co Cen tral do Bra sil,
quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio fora dos pra -
zos es ta be le ci dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil;

II – efe tu ar pa ga men to, em re a is, de im por ta ção
em vir tu de da qual seja de vi do o pa ga men to em mo e-
da es tran ge i ra;

III – efe tu ar pa ga men to, com atra so, das im por-
ta ções li cen ci a das para pa ga men to em re a is;

IV – não efe tu ar o pa ga men to de im por ta ção até 
cen to e oi ten ta dias após o pri me i ro dia do mês sub -
se qüen te ao pre vis to para pa ga men to na De cla ra ção
de Impor ta ção.

3. A me di da teve como um de seus ob je ti vos evi -
tar que di fe ren ci a is de ta xas de ju ros in ter nas e ex ter-
nas, bem como con di ções fi nan ce i ras es pe ci al men te
fa vo rá ve is dis po ní ve is no ex te ri or para seus pro du tos
ou para os com pra do res es tran ge i ros, re sul tas sem
em de se qui lí brio de tra ta men to em re la ção à pro du-
ção na ci o nal com pe ti ti va. Pro cu rou-se, as sim, eli mi-
nar ou re du zir as as si me tri as das con di ções de com -
pe ti ção, no mer ca do do més ti co, en tre pro du to res na -
ci o na is e es tran ge i ros.

4. Des sa for ma, o que se pro cu rou com a edi ção
da Me di da Pro vi só ria nº 1.569, de 1997, foi eli mi nar
ou ne u tra li zar os ga nhos fi nan ce i ros que os im por ta-

do res vi nham ob ten do na que la opor tu ni da de com a
re a li za ção de ar bi tra gem en tre as ta xas de ju ros ex -
ter nas e in ter nas, pela com pra do ex te ri or para pa ga-
men to a pra zo e ven da à vis ta no mer ca do in ter no, es -
ta be le cen do in ter na men te pre ço ir re al da mer ca do ria
im por ta da, vis-a-vis o do pro du to na ci o nal. Assim, a
mul ta foi cri a da a tí tu lo de en car go fi nan ce i ro, cuja fór-
mu la re pre sen ta, ao fi nal, por oca sião da co bran ça,
um mon tan te a ser re co lhi do ao Ban co Cen tral do
Bra sil, com pre en den do a re mu ne ra ção que se ria ob ti-
da caso hou ves se apli ca ção dos re a is cor res pon den-
tes no mer ca do fi nan ce i ro des de a data em que se ve -
ri fi cou o atra so, de du zi da a cor re ção cam bi al.

5. Con si de ran do que a me di da foi ado ta da no
pas sa do den tro de uma con jun tu ra eco nô mi ca es pe-
cí fi ca, mas le van do-se cm con ta o re gi me cam bi al
com flu tu a ção de taxa de câm bio ado ta do pelo País a
par tir de fe ve re i ro de 1999, o que, por si só traz con si-
go o equi lí brio na va ri a ção de pre ços do mer ca do  ex -
ter no, tor na-se im pres cin dí vel e con ve ni en te pro mo-
ver ajus tes na for ma de co bran ça da re fe ri da mul ta,
de modo a com pa ti bi li zar a ne ces si da de de se man ter
o ins tru men to de co bran ça, na bus ca de efe ti vi da de
dos pra zos es ta be le ci dos para as nos sas im por ta-
ções e ao mes mo tem po es ta be le cer va lor de co bran-
ça com pa tí vel com a re a li da de eco nô mi ca do país, in -
de pen den te men te de qual quer que seja a sua na tu re-
za, cir cuns tân cia ou con jun tu ra.

6. No mo men to da pri me i ra edi ção da ci ta da Me -
di da Pro vi só ria, em 25 de mar ço de 1997, a re gu la-
men ta ção do Ban co Cen tral do Bra sil es ta be le ceu a
obri ga to ri e da de de con tra ta ção de câm bio para li qui-
da ção fu tu ra nas hi pó te ses ali tra ta das com an te ri o ri-
da de de cer ca de cen to e oi ten ta dias, pra zo esse re -
du zi do pos te ri or men te para cer ca de no ven ta dias e
de po is eli mi na do, pas san do as mer ca do ri as de sem-
ba ra ça das a par tir de 28 de ou tu bro de 1999, a não se 
su je i ta rem à obri ga to ri e da de de con tra ta ção pré via
de câm bio.

7. Embo ra te nha dis pen sa da exi gên cia de con -
tra ta ção pré via para as De cla ra ções de Impor ta ção
re gis tra das a par tir do dia 30 de ou tu bro de 1999, a
Lei não foi re vo ga da, per ma ne cen do a pos si bi li da de
de apli ca ção da mul ta nas de ma is hi pó te ses ali pre-
vis tas.

8. As exi gên ci as de con tra ta ção pré via de câm -
bio aci ma des cri tas al can ça ram tam bém os ór gãos e
en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, sem ex ce ção, os
qua is, por não dis po rem an te ci pa da men te de do ta ção
or ça men tá ria., fi ca ram im pe di dos de aten der às exi -
gên ci as da re gu la men ta ção cam bi al. Além dis so, há
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que ser con si de ra do que as im por ta ções efe tu a das
por es ses ór gãos e en ti da des de vem ter como pro pó-
si to o aten di men to ao in te res se pú bli co, não são en -
qua dran do, por tan to, nas si tu a ções que se pre ten deu
al can çar com a edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 1.569,
de 1997.

9. Em con se qüên cia des sa não dis tin ção quan to
ao al can ce da Me di da Pro vi só ria, fo ram fe i tas su ces-
si vas co bran ças de mul tas a es ses ór gãos e en ti da-
des que, in clu si ve, pe las res tri ções exis ten tes quan to
a dis po ni bi li da des or ça men tá ri as em mo men to ade-
qua do, de i xa ram de efe tu ar a con tra ta ção de câm bio
nos pra zos pre vis tos na re gu la men ta ção para pa ga-
men to das im por ta ções, só o fa zen do em data pos te-
ri or, com in ci dên cia de mul ta.

10. Como pre vis to na re gu la men ta ção da ma té-
ria, es sas mul tas fo ram le va das a dé bi to da con ta Re -
ser vas Ban cá ri as do ban co in ter ve ni en te. No caso do
se tor pú bli co, as ope ra ções têm sido con du zi das pelo
Ban co do Bra sil S.A., que ago ra bus ca res sar ci men to
jun to aos ór gãos e en ti da des con tra tan tes e se re cu sa
a fa zer no vas con tra ta ções de câm bio nas si tu a ções
que ain da se su je i tam a co bran ça des se en car go.

11. Des sa for ma, no en ten di men to de que a pe -
na li da de em ques tão não de ve ria ter al can ça do as im -
por ta ções de in te res se do se tor pú bli co, pro po nho
que seja edi ta da Lei com o ob je ti vo de re vo gar a Lei nº 
9.817, de 1999, es ta be le cen do nova sis te má ti ca para
a apu ra ção das mul tas aqui tra ta das, bem como ex-
clu ir da in ci dên cia da re fe ri da mu i ta os pa ga men tos
de im por ta ção em que o pa ga dor seja a União, Esta -
dos, Mu ni cí pi os, Dis tri to Fe de ral ou suas fun da ções e
au tar qui as, in clu si ve aque les efe tu a dos em data an te-
ri or à edi ção do ins tru men to le gal ora pro pos to.

12. Com essa pro vi dên cia se ri am eli mi na das as
di fi cul da des que re fe ri das mul tas têm acar re ta do para 
ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca, no ta da-
men te no âm bi to fe de ral. Além dis so, se ri am so lu ci o-
na dos os ca sos que já fo ram ob je to de co bran ça da
mul ta por dé bi to na re ser va ban cá ria do Ban co do
Bra sil S.A., de vol ven do o Ban co Cen tral do Bra sil os
va lo res das mul tas des sa for ma re co lhi dos.

13. As re gras de co bran ça pre vis tas na Lei nº
9.817, de 1999, não es ta be le ce ram um va lor mí ni mo
para re co lhi men to da mul ta, acar re tan do, com isso, a
obri ga to ri e da de de co bran ça sis te má ti ca de qual quer
va lor que vi es se a ser apu ra do. Com vis tas a eli mi nar
o ônus ad mi nis tra ti vo e os cus tos que pos sam, ao fi -
nal do pro ces so de co bran ça, mos tra rem-se su pe ri o-
res ao va lor de mul ta a ser re co lhi do, o Pro je to de Lei
pro pos to es ta be le ce que fica dis pen sa do do re co lhi-

men to da mul ta os va lo res in fe ri o res a R$1.000.00
(um mil re a is).

14. De ou tra pane, bus can do tam bém a ade qua-
ção e com pa ti bi li za ção na co bran ça de mul ta de uma
ma ne i ra ge ral, o Pro je to de Lei que ora sub me to à
apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia con tem pla, adi ci o-
nal men te, dis po si ti vo pre ven do nova for ma de apli ca-
ção da mul ta, li mi tan do o seu va lor em dez por cen to
do mon tan te da im por ta ção, equi va len te em re a is.

15. O Pro je to de Lei pro pos to eli mi na o cál cu lo
va riá vel da mul ta e a sua in ci dên cia a cada pe río do de 
cen to e oi ten ta dias, pas san do a es ta be le cer um va lor
fixo a ser de fi ni do após o pra zo-li mi te pre vis to. No en -
tan to, com vis tas a evi tar uma al te ra ção abrup ta na
for ma de co bran ça da mul ta e per mi tir ao im por ta dor
me lhor ge ren ci a men to de suas ope ra ções já con tra-
ta das, será dado pra zo adi ci o nal de cen to e oi ten ta
dias con ta dos da pu bli ca ção da Lei ora pro pos ta, pe -
río do no qual será man ti da a sis te má ti ca an te ri or.

16. Essas são as ra zões pe las qua is levo à apre -
ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta de Pro -
je to de Lei.

Res pe i to sa men te, – Pe dro Sam pa io Ma lan,
Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 9.817, DE 23 DE AGOSTO DE 1999

Esta be le ce mul ta em ope ra ções de
im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.836-30, de 1999, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te Lei:

Art. 1º Fica o im por ta dor su je i to ao pa ga men to
de mul ta diá ria, sob a mo da li da de de en car go a ser
re co lhi da ao Ban co Cen tra! do Bra sil, quan do:

I – con tra tar ope ra ção de câm bio fora dos pra -
zos es ta be le ci dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil;

II – efe tu ar o pa ga men to, em re a is, de im por ta-
ção em vir tu de da qual seja de vi do o pa ga men to em
mo e da es tran ge i ra;

III – efe tu ar pa ga men to, com atra so, das im por-
ta ções li cen ci a das para pa ga men to em re a is;

IV – não efe tu ar o pa ga men to de im por ta ção até 
cen to e oi ten ta dias após o pri me i ro dia do mês sub -
se qüen te ao pre vis to para pa ga men to na De cla ra ção
de Impor ta ção.
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§ 1º A mul ta de que tra ta o ca put será co bra da
para os pe río dos de in ci dên cia a par tir de 26 de se -
tem bro de 1997, in clu si ve, ob ser va do, quan do for o
caso, o dis pos to no § 2º des te ar ti go:

I – nas im por ta ções en qua dra das nos in ci sos I e 
II do ca put des te ar ti go, so bre o va lor, em re a is, do
pa ga men to e cal cu la da com base na taxa pre fi xa da
de em prés ti mo para ca pi tal de giro di vul ga da pelo
Ban co Cen tral do Bra sil, para vi gên cia na data de iní -
cio des tes pe río dos de in ci dên cia, du ran te o pe río do
com pre en di do en tre a data li mi te do pra zo es ta be le ci-
do pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra ta ção do 
câm bio e a data da sua efe ti va con tra ta ção, ou do pa -
ga men to em re a is, des con ta da a va ri a ção cam bi al
ocor ri da no pe río do;

II – nas im por ta ções en qua dra das no in ci so III
do ca put des te ar ti go, so bre o va lor, em re a is, do pa -
ga men to e cal cu la da com base na taxa pre fi xa da de
em prés ti mo para ca pi tal de giro di vul ga da pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, para vi gên cia na data de ini cio des -
tes pe río dos de in ci dên cia, du ran te o pe río do com-
pre en di do en tre o pri me i ro dia do mês sub se qüen te
ao pre vis to para pa ga men to e a data do efe ti vo pa ga-
men to:

III – nas im por ta ções en qua dra das no in ci so IV
do ca put des te ar ti go, na for ma de adi an ta men to pos -
te ri or men te com pen sá vel, so bre o equi va len te, em
re a is, do va lor da im por ta ção não li qui da da e cal cu la-
da com base na taxa pre fi xa da de em prés ti mo para
ca pi tal de giro di vul ga da pelo Ban co Cen tral do Bra sil
para vi gên cia na data de iní cio des tes pe río dos de in -
ci dên cia, du ran te o pe río do com pre en di do en tre:

a) a data li mi te do pra zo es ta be le ci do
pelo Ban co Cen tral do Bra sil para a con tra-
ta ção do câm bio e a data do re co lhi men to
da mul ta, nas im por ta ções li cen ci a das para
pa ga men to em mo e da es tran ge i ra;

b) o pri me i ro dia do mês sub se qüen te
ao pre vis to para o pa ga men to da im por ta-
ção e a data do re co lhi men to da mul ta, nas
im por ta ções li cen ci a das para pa ga men to
em re a is;

c) a data do re co lhi men to da mul ta e
cada novo pe río do de cen to e oi ten ta dias.

§ 2º Sem pre que o pe río do de in ci dên cia da
mul ta abran ger da tas an te ri o res a 26 de se tem bro
de 1997 ou, si mul ta ne a men te, da tas an te ri o res e
pos te ri o res, o cál cu lo será efe tu a do com base no
ren di men to acu mu la do das Le tras do Ban co Cen tral
– LBC, para os va lo res de vi dos até 25 de se tem bro

de 1997, in clu si ve, na for ma a ser de fi ni da pelo Ban -
co Cen tral do Bra sil, e com base nas dis po si ções do 
pa rá gra fo an te ri or, quan do re la ti vo aos va lo res de vi-
dos a par tir de 26 de se tem bro de 1997, in clu si ve.

§ 3º São res pon sá ve is pelo re co lhi men to da
mul ta de que tra ta o ca put:

I – o ban co ven de dor do câm bio, nas im por ta-
ções pa gas em mo e da es tran ge i ra;

II – o ban co onde os re a is te nham sido cre di ta-
dos para o pa ga men to da im por ta ção, nas im por ta-
ções pa gas em re a is;

III – o im por ta dor, nas im por ta ções cujo pa ga-
men to não seja efe tu a do até cen to e oi ten ta dias após 
o pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao pre vis to para
pa ga men to na De cla ra ção de Impor ta ção.

Art. 2º O dis pos to nes ta Lei não se apli ca:
I – aos pa ga men tos de mer ca do ri as em bar ca das

no ex te ri or até o dia 31 de mar ço de 1997, in clu si ve;
II – aos pa ga men tos de im por ta ções de pe tró leo

e de ri va dos;
III – aos pa ga men tos de im por ta ções efe tu a das

sob o re gi me de draw back e ou tros es ta be le ci dos em
ato do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;

IV – às im por ta ções de va lor in fe ri or a
US$10,000.00 (dez mil dó la res dos Esta dos Uni dos)
ou equi va len te em ou tras mo e das;

V – aos pa ga men tos par ci a is de uma mes ma
im por ta ção, cu jos va lo res, so ma dos, se jam in fe ri o res
a dez por cen to do va lor da im por ta ção e des de que
não ul tra pas sem o es ta be le ci do no in ci so an te ri or;

VI – aos pa ga men tos de im por ta ções de pro du-
tos de con su mo ali men tar bá si co, vi san do ao aten di-
men to de as pec tos con jun tu ra is do abas te ci men to,
con for me dis pu ser ato do Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da.

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil ba i xa rá as nor -
mas ne ces sá ri as à exe cu ção do dis pos to nes ta Lei.

Art. 4º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 1.836-29 de 29 de
ju nho de 1999.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. – CN, 23 de agos to de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te.

(Às Co mis sões de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal e de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU, de 24-8-1999.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2003

(Nº 2.301/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

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

Por ta ria nº 495, de 26 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti para
exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

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

MENSAGEM Nº 353, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 413, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral de Cam pos, na ci da de de Cam pos
dos Goy ta ca zes-RJ;

2 – Por ta ria nº 419, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Nos sa Se nho ra da Guia, na ci da-
de de Pa tos-PB;

3 – Por ta ria nº 420, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Mon se nhor Cas tro, na 
ci da de de Can de i as-MG;

4 – Por ta ria nº 481, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va,
na ci da de de Cam bu qui ra-MG;

5 – Por ta ria nº 482, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ti va Água Viva, na ci da de de 
Di vi nó po lis-MG;

6 – Por ta ria nº 486, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Codó-MA;

7 – Por ta ria nº 487, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va Nova Era, na ci da de de Boa
Espe ran ça-MG;

8 – Por ta ria nº 489, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Stê nio Con gro, na ci da de de Três La go-
as-MS;

9 – Por ta ria nº 491, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Ca xi as-MA;

10 – Por ta ria nº 492, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de Impe ra-
triz-MA;

11 – Por ta ria nº 494, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Mon te Sião, na ci da de de Ja ca-
reí-SP; e

12 – Por ta ria nº 495, de 26 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti, na ci da de de Bra sí-
lia (Ce i lân dia-DF).

Bra sí lia, 8 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 538 EM

Bra sí lia, 10 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53000.000065/2002, de in te res se da Fun da ção Cal -
me rin da Lan zil lot ti, ob je to de per mis são para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da-
de de Bra sí lia (Ce i lân dia), Dis tri to Fe de ral.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Ju a rez Qu a dros do Nas -
ci men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 495, DE 26 DE MARÇO 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 no
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art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53000.000065/2002, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cal me-
rin da Lan zil lot ti para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Bra sí lia (Ce i-
lân dia), Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

PARECER Nº 52/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.000065/02

Inte res sa da: Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti

Assun to: Ou tor ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cal me rin da Lan zil lot ti, com sede
na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, re quer lhe seja
ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Ce i lân-
dia, Dis tri to Fe de ral, me di an te a uti li za ção do ca nal
233E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca -
na is do re fe ri do ser vi ço.

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

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

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 12”,
sob o nº 6.196, aos 7 dias do mês de ja ne i ro de 2002,
na ci da de de Bra sí lia, aten den do a to dos os re qui si tos
dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de três anos, de acor do o ar ti go 15, § 2º, do Esta -
tu to da en ti da de, está ocu pa do pelo Sr. Wal dir Gu i do
Va ran das Jú ni or, ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va
e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra-
ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ciro Wal ter Sa ra i-
va de Oli ve i ra, de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. 
Ali no Do ni zet ti de Qu e i roz e de Di re tor Se cre tá rio,
ocu pa do pela Sra. Mag da Mara Vas con ce los Sil va.

II – Do Mé ri to

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

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

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº

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

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
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Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 23,
34, 48 e 60, dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002. – Fer nan do Sam-

pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002. – Na po leão Va la-

da res, Co or de na dor-Ge ral.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia, 8 de mar ço de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio 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 214, DE 2003

(Nº 2.405/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral
de Co lo ra do para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 11 de ju nho de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo ra-

do para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 496, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 4º in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral. sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as. acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre to de 11
de ju nho de 2002, que “Ou tor ga con ces são às en ti da-
des que men ci o na, para cxccu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va “Ma no el
Affon so Can cel la”, na ci da de de Itu i u ta ba-MG;

2 – Fun da ção Mi nas Ge ra is, na ci da de de Bar ro-
so-MG: e

3 – Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul fu ral de Co lo ra-
do, na ci da de de Co lo ra do-PR.

Bra sí lia, 15 de ju nho de 2002.  – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 731 EM

Bra sí lia, 15 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

* Fun da ção Cultural e Educativa “Manoel Affon -
so Cancella”, na ci da de de Itu i u ta ba, Esta do de Mi nas
Ge ra is (Pro ces so nº 53000.004585/00);

* Fun da ção Mi nas Ge ra is, na ci da de de Bar ro so,
Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.001240/02);

* Fun da ção Educacional e Cultural de Colorado, 
na ci da de de Co lo ra do, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
nº 53000.007215/00);

* Fun da ção Beira Mar de Radiodifusão
Educativa, na ci da de de Ma caé, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53770.001 139/01).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
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do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do peio De cre to nº 52.795. de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108. de 24 de de zem bro de 1996, não
de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser -
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis-
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da-
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção de,
ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o naL para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci-
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo mencionadas, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va “Ma no el
Affon so Can cel la”, na ci da de de Itu i u ta ba, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53000.004585/00);ile gí vel

II – Fun da ção Mi nas Ge ra is, na ci da de de Bar ro-
so, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53000.001240/02); le gí vel

III – Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo-
ra do, na ci da de de Co bra do, Esta do do Pa ra ná (Pro -
ces so nº 53000.007215/00).ile gí vel

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,

nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.
Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-

sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 155/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.007215/00

Inte res sa da : Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral de
Co lo ra do

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

Emen ta: – in de pen de de edi tal a ou tor ga para ser -
vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca-
ti vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral de Co lo ra-
do, com sede na ci da de de Co bra do, Esta do do Pa ra-
ná, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são para exe cu-
tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci da de, me -
di an te a uti li za ção do ca nal 33E, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

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

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.
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4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de Co -
lo ra do, Pa ra ná, a to dos os re qui si tos dis pos tos no Có -
di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di-
o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te está ocu pa do
pelo Sr. José Antô nio de Sou za, ca ben do a ele a re -
pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos
de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos, tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ber nar do Tor res,
de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr. Li be ral Fa chin
Net to, e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu-
pa do pelo Sr. Anto nio Car los Niro.

II – Do Mé ri to

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

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

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis-
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no D.O.U. de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-

me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 37
a 40 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 30 de abril de 2002. – Fer nan do Sam -

pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 30 de abril de 2002. – Na po leão Va la-

da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 30 de abril de 2002. – Ha mil ton de Ma -

ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia, 30 de abril de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2003

(Nº 2.407, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Antô nio Bár ba ra para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Ci a nor te, Esta do
do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 5 de agos to de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Antô nio Bár ba ra para exe cu tar,
por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
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de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ci a nor te, Esta do
do Pa ra ná.

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

MEN SA GEM Nº 708, 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 à apre ci a ção de V. Exas., acom -
pa nha do de ex po si ção de mo ti vos do Sr. Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, in te ri no, o ato cons tan te
do de cre to de 5 de agos to de 2002, que “ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci-
as”. As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Vingt Ro sa do, na ci da de de Mos -
so ró-RN;

2 – Fun da ção Re gi o nal Inte gra da, na ci da de de
San ti a go-RS; e

3 – Fun da ção Antô nio Bár ba ra, na ci da de de Ci-
a nor te-PR.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 1.016 EM

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das;

Fundação Vingt Rosado, na ci da de de Mos so ró,
Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53000.002127/02);

Fundação Regional Integrada, na ci da de de
San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53000.003518/01);

Fun da ção Antô nio Bar ba ra, na ci da de de Ci a nor-
te, Esta do do Pa ra ná, (Pro ces so nº 53000.000377/99);

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não
de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser -

vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis-
la ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da-
des as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser -
vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

Res pe i to sa men te, Ma u ri cio de Alme i da
Abreu, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri-
no.

DECRETO DE 5 DE AGOSTO 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963.

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:

I – Fundação Vingt Rosado, na ci da de de Mos -
so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro ces so nº
53000.002127/02);

II – Fundação Regional Integrada, na ci da de de
San ti a go, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro ces so nº
53000.003518/01);

III – Fun da ção Anto nio Bar ba ra, na ci da de de
Ci a nor te, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53000.000377/99);

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.
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Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º sob cena de tor na rem-se nu los, de ple no
di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi sor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 5 de agos to de 2002; 181º da in de pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER Nº 209/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.000377/99

Inte res sa da: Fun da ção Anto nio Bar ba ra

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Anto nio Bar ba ra, com sede na ci -
da de de Ma rin gá, Esta do do Pa ra ná, re quer lhe seja
ou tor ga da con ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Ci a nor te, Pa ra ná, me di an te
a uti li za ção do ca nal 17-E, pre vis to no Pla no Bá si co
de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

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

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

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de Ma -
rin gá, Pa ra ná, aten den do a to dos os re qui si tos dis-
pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, está ocu pa do
pelo Sr. Edson Ma ras si, ca ben do a ele a re pre sen ta-
ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad -
mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, os car gos de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. José Sá vio Spi ne li,
de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pela. Sra. Ma ria Ânge -
la Pe re i ra e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pelo Sr. José Car los Fer re i ra Alves.

II – Do Mé ri to

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

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

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se qüen te, dis pen-
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res, está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
in ter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 77 a
80, dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
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dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe ci fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2002. – Fer nan do Sam -
pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de ju lho de 2002. – Na po leão Va la-
da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor go.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 18 de Ju lho de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são

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

Bra sí lia,19 de ju lho de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 216, DE 2003

(Nº 2.383/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô-
nia Viva para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na 
ci da de de Be lém, Esta do do Pará.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô-
nia Viva para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará.

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

MENSAGEM Nº 256, 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 cia, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 562, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Go ver na dor Ma no el de Cas tro, na ci da de
de Mo ra da Nova – CE;

2 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2001
– Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Cur ra li nho – PA;

3 – Por ta ria nº 584, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Vir gi nó po lis, na ci -
da de de Vir gi nó po lis – MG;

4 – Por ta ria nº 587, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pas so Fun do – RS;

5 – Por ta ria nº 588, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Pal me i ra das Mis sões – RS;

6 – Por ta ria nº 586, de 10 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do, na ci da de
de Ca ra zi nho – RS;

7 – Por ta ria nº 742, de 6 de de zem bro de 2001 –
Fun da ção Mu ni ci pal de Cul tu ra, La zer e Turis mo –
FUMCULT, na ci da de de Con go nhas – MG;

8 – Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pe ne do – AL;

9 – Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de Pal me i ra dos Índi -
os – AL;

10 – Por ta ria nº 132, de 5 de fe ve re i ro de 2002 –
Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se -
nho ra da Con ce i ção, na ci da de de Mu a ná – PA;

11 – Por ta ria nº 186, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Ci da des His tó ri cas, na ci da de de Pa ra í ba
do Sul – RJ;

12 – Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de 2002
– Fun da ção Qu i lom bo, na ci da de de União dos Pal -
ma res – AL;

13 – Por ta ria nº 248, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cla ret, na ci da de de Ba ta ta is – SP;
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14 – Por ta ria nº 249, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Ser ro Azul, na ci da de
de Ita bi ra – MG;

15 – Por ta ria nº 250, de 5 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Uni ver so, na ci da de de Apa re ci da de Go iâ-
nia – GO;

16 – Por ta ria nº 414, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Cân di do Gar cia, na ci da de de Umu a ra ma
– PR; e

17 – Por ta ria nº 415, de 20 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, na ci -
da de de Be lém – PA.

Bra sí lia, 11 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 464 EM

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53720.000276/2001, de in te res se da Fun da ção Edu -
ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia Viva, ob je to de per mis são
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, na ci da de de Be lém, Esta do do Pará

2. De acor do com o ar ti go 13, § 1º, do Re gu la-
men to de Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a
re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que deu
ori gem.

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

PORTARIA Nº 415, DE 20 DE MARÇO 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 no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de

ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53720.000276/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Edu ca ti-
va e Cul tu ral Ama zô nia Viva para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Be lém,
Esta do do Pará.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

PARECER Nº 39/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53720.000276/01

Inte res sa da : Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama-
zô nia Viva

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Ama zô nia
Viva, com sede na ci da de de Be lém, Esta do do Pará,
re quer lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci -
da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 208E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do
ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for-
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i-
os de co mu ni ca ção.
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3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº 017424,
aos 17 dias do mês de maio de 2001, na ci da de de
Be lém, Pará, aten den do a to dos os re qui si tos dis pos-
tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es pe cí fi-
ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá
man da to de três anos, de acor do com o ar ti go 13 do 
Esta tu to da en ti da de, está ocu pa do pelo Sr. João
Alber to de Alme i da, ca ben do a ele a re pre sen ta ção
ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi-
nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém, o car go de Di re tor
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Luiz Ro ber to dos
Reis, de Di re tor Te sou re i ro, ocu pa do pelo Sr. Ja na zon
Alme i da e do Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr. Jor -
ge Mou ra Ser ra.

II – Do Mé ri to

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

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

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis-
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para

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

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en -
ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria

Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 14 e 74 
dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces-
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Fer nan do Sam -

pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Na po leão Va la-

da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 6 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

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

Bra sí lia, 6  de mar ço de 2002. – Anto nio Car los
Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
Ter mi na ti va.)

 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2003

(nº 1.745/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rádio Cidadã Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Li nha res, Esta do
do Espí ri to San to.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 434, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
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mis são à Rá dio Ci da dã Ltda. para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Li nha res, Esta do do Espí ri to San to.

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

MEN SA GEM Nº 997, 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 233, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as. acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de. ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 420, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá Ltda., na ci da de de Pre si-
den te Ole gá rio – MG;

2 – Por ta ria nº 421, de 7 de acos to de 2001 – Vi -
tó ria Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Gon ça lo
do Sa pu caí – MG;

3 – Por ta ria nº 423. de 7 de agos to de 2001 –
Extre ma Co mu ni ca ções FM Ltda., na ci da de de
Extre ma – MG;

4 – Por ta ria nº 433, de 7 de agos to de 2001 –
Con quis ta Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Ma -
te us – ES;

5 –Por ta ria nº 434, de 7 de agos to de 2001 – Rá -
dio Ci da de Ltda., na ci da de de Li nha res – ES;

6 – Por ta ria nº441, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Ita ba i a na FM Ltda., na ci da de de Ita ba i a na –
PB;

7 – Por ta ria nº 442, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda., na ci da de de Gu a ra bi ra –
PB:

8 – Por ta ria nº443, de 7 de agos to de 2001 – RB
–Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Rio Ba na nal
–ES;

9 – Por ta ria nº 445. de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Vila Ve lha – ES; e

10 – Por ta ria nº 447 de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da-
de de Ca ja ze i ras – PB.

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

MC Nº 508 EM

  Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio – de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
008/98-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Li nha res. Esta do do Espí ri to San to.

2.A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63. de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra pela Por ta ria nº 795.de 17 de de zem bro de 1997, 
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni cas de pre ço pela ou tor ga das en ti-
da des pro po nen tes. com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, 
de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de
ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Ci da de Ltda. Obte -
ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a ven-
ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma Co -
mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a 
per mis são na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § º do art. 223 
da Cons ti tu i ção o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

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

PORTARIA Nº 434, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53660.000317/98, Con-
cor rên cia nº 008/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são á Rá dio Ci da dã Ltda. 
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos. sem di re i to de
ex clu si vi da de. ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Li nha res, Esta do do
Espí ri to San to.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07631ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal. nos ter mos
do ar ti go 223. § 3º. da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta

dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo. de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2003

(Nº 1.737/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à SM Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Pe dro
Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pe dro Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 993, 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 XlI, 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 ex po si ções de mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo-
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 360, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja taí – GO;

2 – Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja ra guá – GO;

3 – Por ta ria nº 362, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Pon tal do Su do es te Go i a no FM Ltda., na ci da de
de Acre ú na – GO;

4 – Por ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio JK FM Ltda., na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

5 – Por ta ria nº 365, de 5 de ju lho de 2001 – Sis -
te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Go iâ nia – GO;

6 – Por ta ria nº 370, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Ser ra ria FM Ltda., na ci da de de Dias D’Avila – BA

7 – Por ta ria nº 422, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Ara ran guá – SC;

8 – Por ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Blu me nau – SC;

9 – Por ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pe dro Ca ná rio
– ES;

10 – Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pi nhe i ros –
ES;

11 – Por ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal Ltda., na ci -
da de de Ita jaí – SC;

12 – Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001 –
RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Eco po ran-
ga – ES;

13 – Por ta ria nº 438, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda., na ci da de de Por to
Ve lho – RO;

14 – Por ta ria nº 448, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Anchi e ta – ES; 
e

15 – Por ta ria nº 450, de 7 de agos to de 2001 –
CV – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Jo in vil le –
SC.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hem ri que Car do so.

PORTARIA Nº 430, DE  7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 53660.000302/98, Con-
cor rên cia nº 007/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à SM Co mu ni ca ções
Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pe dro Ca ná-
rio, Esta do do Espí ri to San to.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.  – Pi men ta da Ve i ga.
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MC Nº 510 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re gu-

la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi nou-se a
pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 007/98-SSR/MC, com
vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pe dro
Ca ná rio, Esta do do Espí ri to San to.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a-
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997,
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as 

pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da-
des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra -
di o di fu são, con clu iu que a SM Co mu ni ca ções Ltda.,
ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter -
mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a
ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma
Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor-
gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2003 

(Nº 1.909/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rá dio AM Ban da 1 Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Sa ran di, Esta do
do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio AM Ban da 1 Ltda., para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa -
ran di, Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2002.

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XlI, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções. o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da-
de de Be zer ros – PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe -
tro lân dia – PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to – SP (onda
mé dia);

4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i-
jó – AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co – AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa – MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia – MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da Ltda., na ci da de de Sa ran di
– PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de lga ra pé – Mi rim – PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
SIC, na ci da de de Bar re i ras – BA (onda mé dia); e

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no – MG (sons e ima gens).

Bra sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 779 EM

Bra sí lia, 1º de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e

re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são nas
lo ca li da des e uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca-
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, após ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e
as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das en ti da des pro po-
nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666. de 21 de ju -
nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu-
são, con clu iu que ob ti ve ram a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pe los res-
pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se as sim ven ce do ras das
Con cor rên ci as, con for me atos da mes ma co mis são,
que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Be -
zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor dân cia nº 097/97 –
SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97
e Con cor rên cia nº 97/97 – SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97 – SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117/97 – SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97 – SSR/MC);
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Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97 – SSR/MC);

Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra era onda mé dia na ci da de de Uber -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97 –
SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98
e Con cor rên cia nº 146/97 – SSP/MC);

Rá dio AM Ban da I Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di, Esta do
do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230(98 e Con cor-
rên cia nº 150/97 – SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Te lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so na
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97 –
SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 18/98 – SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 21/98 – SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C. ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia ria ci da de de Bar -
re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000280/2000
e Con cor rên cia nº 4/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta -
do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/98 e
Con cor rên cia nº 136/97 – SSR/MC);

2. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os art. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da de
de Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e con cor rên cia nº 97/97 – SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe-
tro lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 con cor rên cia nº 97/97 – SFO/MC

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia
nº 103/97 – SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/92
e Con cor rên cia nº 117/97 – SSR/MC); 

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97 – SSR/MC

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.O00099/98 Con cor rên cia nº 134/97 – SSR/MC);

VII – Rá dio e te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 Con cor rên cia nº 1 36/97 –
SSR/MC,);.

VIII – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de
Ca bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.0O0142/98 e Con cor rên cia nº 146/97 –
SSR/MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran-
di, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97 – SSRMC); 

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Telê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53 740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97 – SSR/MC); 
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XI – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., na 
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 18/98 SSR/MC);

XII – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 21/98 –
SSR/MC);

XlII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
ces so nº 53640.000280/2000 e Con cor rên cia nº
4/2000– SSR/MC);

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do
Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con -
cor rên cia nº 136/97 – SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07641ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



07642 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    383ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07643ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



07644 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter mi na ti va.)

    385ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 220, DE 2003

(Nº 1.971/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Cam bé, Esta do do Pa ra ná.

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

ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são
Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cam bé, Esta -
do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 1.357, 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, per mis sões para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 635, de 24 do ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Ara pon gas-PR;

2 – Por ta ria nº 636, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Ide al Dis tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda., na ci da de
de Re ci fe-PE;

3 – Por ta ria nº 637, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma Agres te de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de 
Ca ru a ru-PE;

4 – Por ta ria nº 639, de 24 de ou tu bro do 2001 –
Rá dio Náu ti ca FM Ltda., na ci da de de Ma rin gá-PR;

5 – Por ta ria nº 640, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Sis te ma de Co mu ni ca ção Rio Cas ca Ltda., na ci da de
de Abre Cam po-MG;

6 – Por ta ria nº 641, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de
de Cam bé-PR;

7 – Por ta ria nº 642, de 24 de ou tu bro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na ci da de de Cas tro Alves-BA;

8 – Por ta ria nº 643, de 24 de ou tu bro de 2001 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Ari nos-MG;

9 – Por ta ria nº 645, do 24 do ou tu bro de 2001 –
Empre sa Cru ze i ren se de Te le co mu ni ca ções de Rá-
dio e TV Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do Sul-AC;

10 – Por ta ria nº 646, de 24 do ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Zero FM Ltda., na ci da de de Are a do-MG;

11 – Por ta ria nº 647, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., na ci da de de Ter ra
Nova-BA;

12 – Por ta ria nº 648, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Sis te ma Aba e té de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Aba e té-MG; e

13 – Por ta ria nº 649, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Fre qüên cia Bra si le i ra de Co mu ni ca ções Ltda., na ci -
da de de Arce bur go-MG.

Bra sí lia, 10 do de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 706 EM

Bra sí lia, 6 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
149/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Cam bé, Esta do do Pa ra ná.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a WRT – Orga -
ni za ção de Ra di o di fu são Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a-
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo edi tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da con-
cor rên cia, con for me ato da mes ma co mis são, que ho -
mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na
for ma da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

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

PORTARIA Nº 641, 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, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53740.000209/98, Con-
cor rên cia nº 149/97-SSR/MC, re sol ve:
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Art. 1º Ou tor gar per mis são à WRT – Orga ni za-
ção de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Cam bé, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, do ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na da ta do
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2003

(Nº 1.907/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
a EBC – Empre sa Ba u ren se de Co mu ni ca-
ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à EBC – Empre sa Ba u ren se de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 30, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de ja ne i ro de 2002, que “Ou tor ga con ces-
são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da-
de de Be zer ros – PE (onda mé dia);

2 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe -
tro lân dia – PE (onda mé dia);

3 – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to – SP (onda
mé dia);

4 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Fe i-
jó – AC (onda mé dia);

5 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co – AC (onda mé dia);

6 – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de dc
João Lis boa – MA (onda mé dia);

7 – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de
de Uber lân dia – MG (onda mé dia);

8 – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó – PE (onda mé dia);

9 – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa -
ran di –PR (onda mé dia);

10 – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR (onda mé dia);

11 – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
na ci da de de Iga ra pé – Miri – PA (onda mé dia);

12 – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de – PB (onda mé dia);

13 – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar te i ras – BA (onda mé dia);

14 – TV Vale do Aço Ltda., na ci da de de Co ro nel
Fa bri ci a no – MG (sons e ima gens).

Ba sí lia, 21 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC Nº 779 EM

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci la tó rio, na mo -
da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de con-
ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo ca li-
da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a-
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te-
ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997,
após ana li sar a ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de
pre ço das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia
da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la-
ção es pe cí fi ca do ra di o di fu são, con clu iu que ob ti ve ram
a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es -
ta be le ci dos pe los res pec ti vos edi ta is, tor nan do-se as -
sim con cor rên ci as, con for me atos da mes ma Co mis-
são, que ho mo lo guei, as se guin tes en ti da des:

Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de dc Be zer-
ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000340/97
e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia nº
103/97-SFO/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Fe i jó, Esta -
do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e Con cor-
rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de dc Rio Bran co,
Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98 e
Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

Rá dio Por tal de Ca xi as Lida., ser vi ço do ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de João Lis boa,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº 53680.000099/98 e
Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

07650 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    391ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Uber lân-
dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC);

Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca bro bó,
Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 53103.000142/98
e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

Rá dio AM Ban da 1 Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sa ran di,
Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia n] 150/97-SSR/MC);

Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Te -
lê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000233/98 e Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bar -
re i ras, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº 53640.000280/2000
e Con cor rên cia nº 004/2000-SSR/MC);

TV Vale do Aço Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta -
do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000254/980 e
Con cor rên cia nº 136/97-SSR/MC):

2. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art 223
da Cons ti tu i ção, os atos de ou tor ga so men te pro du zi-
rão efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to se jam en ca mi nha dos os re -
fe ri dos atos.

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

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223,
ca put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Ra di o di fu são Ra i nha do Céu Ltda., na ci da de
de Be zer ros, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000338/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

II – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Pe tro-
lân dia, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000340/97 e Con cor rên cia nº 097/97-SFO/MC);

III – EBC – Empre sa Ba u ru en se de Co mu ni ca-
ção Ltda., na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São 
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.001345/97 e Con cor rên cia
nº 103/97-SFO/MC);

IV – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Fe i jó, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

V – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre (Pro ces so nº 53600.000011/98
e Con cor rên cia nº 117/97-SSR/MC);

VI – Rá dio Por tal de Ca xi as Ltda., na ci da de de
João Lis boa, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53680.000099/98 e Con cor rên cia nº 134/97-SSR/MC);

VII – Rá dio e Te le vi são Li ber tas Ltda., na ci da de de 
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº
53710.000251/98 e Con cor rên cia nº  136/197-SSR/MC);

VIII – Rá dio Fe li ci da de FM Ltda., na ci da de de Ca -
bro bó, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº
53103.000142/98 e Con cor rên cia nº 146/97-SSR/MC);

IX – Rá dio AM Ban da 1 Ltda., na ci da de de Sa ran-
di, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº 53740.000230/98 e
Con cor rên cia nº 150/97-SSR/MC);

X – Se sal – Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda.,
na ci da de de Telê ma co Bor ba, Esta do do Pa ra ná
(Pro ces so nº 53740.000233/98 e Con cor rên cia nº
150/97-SSR/MC);

 XI – Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda., na 
ci da de de Iga ra pé-Miri, Esta do do Pará (Pro ces so nº
53720.000163/98 e Con cor rên cia nº 018/98-SSR/MC);

XII – Rá dio Ca ja ze i ras FM Ltda., na ci da de de
Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
53730.000206/98 e Con cor rên cia nº 021/98-SSR/MC);

XIII – Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães
S/C, na ci da de de Bar re i ras, Esta do da Ba hia (Pro-
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ces so nº 53640.000280/98 e Con cor rên cia nº
004/2000-SSR/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são à TV Vale do
Aço  Ltda., na ci da de de Co ro nel Fa bri ci a no, Esta do de
Mi nas Ge ra is, para ex plo rar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (Pro ces so nº 53710.000254/98 e Con -
cor rên cia nº 136/97-SSR/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 4º, sob pena de tor nar-se nula, de ple no di -
re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002; 181º da Inde-
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el.

07652 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    393ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07653ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



07654 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    395ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07655ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



07656 Ter ça-fe i ra 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter mi na ti va.)

    397ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2003

(Nº 1.738/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Eco-
po ran ga, Esta do do Espí ri to San to.

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

ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -
mis são à RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to.

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

MENSAGEM Nº 993, 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, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da-
des:

1 – Por ta ria nº 360, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja taí – GO;

2 – Por ta ria nº 361, de 5 de ju lho de 2001 – Stu -
dio G Co mu ni ca ção e Mar ke ting Ltda., na ci da de de
Ja ra guá – GO;

3 – Por ta ria nº 362, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Pon tal do Su do es te Go i a no FM Ltda., na ci da de
de Acre ú na – GO;

4 – Por ta ria nº 364, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio JK FM Ltda., na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

5 – Por ta ria nº 365, de 5 de ju lho de 2001 – Sis -
te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Go iâ nia – GO;

6 – Por ta ria nº 370, de 5 de ju lho de 2001 – Rá -
dio Ser ra na FM Ltda., na ci da de de Dias D’Ávila – BA;

7 – Por ta ria nº 422, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma Inte ra ti va de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Ara ran guá – SC;

8 – Por ta ria nº 428, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Eco nô mi ca de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de Blu me nau – SC;

9 – Por ta ria nº 430, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pe dro Ca ná rio
– ES;

10 – Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Pi nhe i ros –
ES;

11 – Por ta ria nº 432, de 7 de agos to de 2001 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal Ltda., na ci -
da de de Ita jaí – SC;

12 – Por ta ria nº 437, de 7 de agos to de 2001 –
RB – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Eco po ran-
ga – ES;

13 – Por ta ria nº 438, de 7 de agos to de 2001 –
Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda., na ci da de de Por to
Ve lho – RO;

14 – Por ta ria nº 448, de 7 de agos to de 2001 –
SM Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Anchi e ta – ES; 
e

15 – Por ta ria nº 450, de 7 de agos to de 2001 –
CV – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Jo in vil le –
SC.

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

MC Nº 511 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 7/98
-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Eco po ran ga, Esta do do Espí ri to San to,

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta-
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a BR RÁDIO
Te le vi são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor
pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo edi tal, tor -
nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con-
for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha -
ven do por bem ou tor gar a per mis são, na fa u na da
por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 437, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for mi da de com o art. 32
do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o
que cons ta do Pro ces so nº 53660.000303/98, Con-
cor rên cia 007/98-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são á RB – Rá dio e Te le-
vi são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Eco po-
ran ga, Esta do do Espí ri to San to.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro Te le co mu ni ca ções,
leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su-
mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 223, DE 2003

(Nº 2.298/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de
Cris tã para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Go -
iâ nia, Esta do de Go iás.

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

cre to s/nº, de 15 de abril de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Go iâ nia, 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 338, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções o ato cons tan te do De -
cre to de 15 de abril de 2002, que “Our to ga con ces são
às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as. As en ti-
da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Cul tu ral Age nor Za non, na ci da de
de Li nha res – ES;

2 – Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, na
ci da de de Go iâ nia –  GO;

3 – Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra De Alen car, na ci da de de Sete La go as – MG,
e

4 – Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va,
na ci da de do Rio de Ja ne i ro – RJ.

Bra sí lia, 7 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 360 EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li da des
e uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

· Fun da ção Cul tu ral Age nor Za non, na ci da de
de Li nha res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53000.002350/00);

· Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, na ci -
da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53000.000704/02);

· Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, na ci da de de Sete La go as, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000154/01);

· Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va, na 
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53000.005385/00).

2. De acor do com o ar ti go 14, § 2º, do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do ar ti go 13 do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di o di-
fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de-
pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con-
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la-
ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de ou tor ga so men-
te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha-
do o re fe ri do ato, acom pa nha do dos pro ces sos cor -
res pon den tes.

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

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, 

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des

aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va-
men te edu ca ti vos:
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I – Fun da ção Cul tu ral Age nor Za non, na ci da de
de Li nha res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53000.002350/00);

II – Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, na
ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53000.000704/02);

III – Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, na ci da de de Sete La go as, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000154/01); e

IV – Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti-
va, na ci da de do rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53000.005385/00)

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ob je to des se
De cre to re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co-

mu ni ca ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri -
ga ções as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces-
sões de ve rão ser as si na das den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º, sob pena de tor na rem-se nu los, de ple -
no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 15 de abril de 2002; 181º da Inde pen-
dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je tos
li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 209, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 12, de 2003 (nº
2.310/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca da Na mí bia so -
bre Co o pe ra ção Na val, ce le bra do em
Wind ho ek, Na mí bia, em 3 de de zem bro
de 2001.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, atra vés da
Men sa gem nº 211, de 2002, sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o tex to do “Acor do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli-
ca da Na mí bia so bre Co o pe ra ção Na val, ce le bra do
em Wind ho ek, Na mí bia, em 3 de de zem bro de 2001”.

Da ex po si ção de mo ti vos for mu la da pelo Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
que acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al cons ta
que o Acor do foi as si na do após qua se sete anos de
fru tí fe ro diá lo go e co o pe ra ção en tre a Ma ri nha do
Bra sil e, pos te ri or men te, o Mi nis té rio da De fe sa do
Bra sil e as au to ri da des do Mi nis té rio da De fe sa da
Na mí bia, que fi ze ram da co o pe ra ção em ma té ria
na val en tre Bra sil e Na mí bia o prin ci pal eixo das re -
la ções bi la te ra is.

Aduz ain da a ex po si ção de mo ti vos que como
re sul ta do des sa co o pe ra ção já fo ram for ma dos mais
de 100 ofi ci a is e pra ças na mi bi a nos em es co las da
Ma ri nha do Bra sil, o que pos si bi li tou ha ver, atu al men-
te, em to dos os pos tos de co man do na val das for ças
de de fe sa da Na mí bia, qua dros que re ce be ram tre i-
na men to do Bra sil. Ade ma is, uni for mes, re gu la men-
tos e pro ce di men tos ado ta dos por aque la Ala Na val
se guem de per to os da Ma ri nha do Bra sil. Em 1994,
tam bém, o Go ver no bra si le i ro doou ao Go ver no da
Na mí bia as car tas náu ti cas do por to de Wal vis Bay, o
mais im por tan te na cos ta atlân ti ca da Áfri ca Aus tral,

após le van ta men to hi dro grá fi co fe i to pela Ma ri nha do
Bra sil.

Ain da no con jun to de ini ci a ti vas re fe ren tes à
co o pe ra ção na val, es tão atu al men te em ne go ci a-
ção, em vias de con clu são, acor dos co mer ci a is
para a ven da ao Go ver no da Na mí bia de um na vio
pa tru lha e qua tro lan chas ar ma das, no va lor de cer -
ca de US$ 32 mi lhões, e para pres ta ção de ser vi-
ços, por em pre sa bra si le i ra, re la ti vos ao le van ta-
men to da pla ta for ma con ti nen tal da Na mí bia, no
mon tan te apro xi ma do de US$ 18 mi lhões. A Enge -
pron tam bém as si nou, em 2001, me mo ran do de en -
ten di men tos com a Ala Na val da Na mí bia para a
pres ta ção de as ses so ria na cons tru ção de uma
base na val.

Da ma ni fes ta ção do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res cum pre des ta car o se guin te:

A co o pe ra ção na val com a Na mí bia,
mes mo an tes da as si na tu ra do pre sen te
Acor do, tem con tri bu í do de ci si va men te para
o acú mu lo de um ca pi tal po lí ti co ines ti má-
vel, útil não só nas re la ções do Bra sil com a
Na mí bia, mas com o con jun to dos pa í ses da 
Áfri ca Aus tral, jun to aos qua is a Na mí bia
goza de gran de pres tí gio, da sua or ga ni za-
ção e es ta bi li da de po lí ti co-eco nô mi ca. Esse
ca pi tal po lí ti co está sem dú vi da as sen te so -
bre a con fi an ça do Go ver no na mi bi a no na
ma nu ten ção de re la ções es tre i tas com o
Bra sil, par ti cu lar men te no do mí nio da co o-
pe ra ção na val, o que se po de rá as se gu rar
pela apro va ção do pre sen te Acor do, de cuja 
ne go ci a ção par ti ci pa ram con jun ta men te,
pela par te bra si le i ra, os Mi nis té ri os das Re -
la ções Exte ri o res e da De fe sa.

II – Aná li se

Tra ta-se a toda evi dên cia de Acor do bi la te ral
con ve ni en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is,
haja vis ta o ele va do grau de apro xi ma ção que
pode sus ci tar en tre os dois pa í ses, fo men tan do
tro cas co mer ci a is mais in ten sas e co o pe ra ção cul -
tu ral.

Ade ma is dis so, a pre sen ça bra si le i ra em pro je-
tos de co o pe ra ção com o que aqui se apre cia é al ta-
men te po si ti va, con tri bu in do para con so li dar uma
ima gem que con diz com a tra di ção da po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra, em es pe ci al com re la ção a pa í ses emer-
gen tes como a Re pú bli ca da Na mí bia, que apre sen-
tam ca rên ci as das mais di ver sas.
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III – Voto

Por todo o ex pos to, jul ga mos o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 12, de 2003, apre ci a do con ve ni-
en te e opor tu no aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o-
nal e le gal, e ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, pelo
que vo ta mos pela sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 10 de abril de 2003. – Edu-
ar do Su plicy , Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
He lo í sa He le na – Hé lio Cos ta – José Agri pi no –
Antô nio Car los Ma ga lhães – João Ri be i ro – Aél ton
Fre i tas – Mar ce lo Cri vel la – João Alber to Sou za –
Edu ar do Aze re do – Ro dolp ho Tou ri nho – Gil ber to
Mes tri nho – João Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pa re cer
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre tos Le gis la ti vos nºs 213 e 223, 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 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 da 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, le -
tra b, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Re ce bi-
men to do Avi so nº 6, de 2003-CN (nº 384/2002, na ori -
gem), do Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nhan-
do, nos ter mos do art. 56, da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, as
con tas do Tri bu nal de Con tas da união, cor res pon-
den tes ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2002. À Co mis são
Mis ta de Pla no, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nos ter mos
do art. 56, § 2º, da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex pe di en te lido 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) – Há ora do-
res ins cri tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do PSDB.

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

O SR. 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, ve nho a tri bu na hoje para fa zer o re -
gis tro de re que ri men to que es tou en tre gan do à Mesa
e à Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do e
para co men tar fato la men tá vel di vul ga do, nes se fi nal
de se ma na, pela im pren sa.

O re que ri men to que apre sen to con vi da o Sr.
Emba i xa dor de Cuba Jor ge Les ca no Pe rez para com -
pa re cer à Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na-
do, a fim de pres tar es cla re ci men tos so bre a con de-
na ção à pri são de dis si den tes do go ver no cu ba no e
so bre a exe cu ção de três ou tros ci da dãos cu ba nos
que ten ta ram fu gir para os Esta dos Uni dos há al guns
dias. Por que faço esse con vi te ao em ba i xa dor? Pri -
me i ro, por que sei da re la ção pes so al que o Pre si den-
te Lula e que mem bros do go ver no têm com o di ta dor
cu ba no Fi del Cas tro.

Fi del Cas tro es te ve na pos se do Pre si den te
Lula, par ti ci pou de no i ta das de chur ras co na Gran ja
do Tor to, mas, in fe liz men te, não apren deu com o Bra -
sil o que é de mo cra cia. Po dia ter ti ra do uma li ção da
pos se do Pre si den te Lula, ao ver o povo na rua sa u-
dan do um Pre si den te de Opo si ção que, ele i to de mo-
cra ti ca men te, as su miu após uma tran si ção im pe cá-
vel. O Bra sil deu li ções ao mun do com a al ter nân cia
de po der. O Pre si den te Fi del Cas tro, ou o di ta dor Fi del
Cas tro, po de ria ter apren di do essa li ção.

Está no jor nal O Glo bo do fim de se ma na:
“Cuba exe cu ta três por se qües tro de bal sa”. Três ho -
mens, Lo ren zo Enri que Co pel lo Cas til lo, Bar ba ro Le o-
dan Se vil la Gar cia e Jor ge Luis Mar ti nez Isa ac co me-
te ram o pe ca do mor tal de ten tar fu gir da ma ra vi lho sa
ilha de Cuba. É as sim que a pro pa gan da gras sa em
todo o mun do. Por que não se pode sair de um país?
Algo mu i to es tra nho é que rer pro i bir e ma tar quem de -
se ja va au sen tar-se do país. Os três cu ba nos as sas si-
na dos ter mi na ram au sen tan do-se de Cuba pe las
mãos tru cu len tas do Esta do.

As prin ci pa is li de ran ças po lí ti cas de Opo si ção
re gis tra ram essa bar bá rie. Eli zar do San chez, lí der da
Co mis são Cu ba na de Di re i tos Hu ma nos, dis se: “As
exe cu ções são as sas si na tos po lí ti cos com rou pa gem
de jus ti ça”.

Mais do que isso, ou tros 78 mi li tan tes cu ba nos,
na se ma na pas sa da, fo ram con de na dos por tem po
que va ri am de oito a vin te e oito anos de pri são. A ma i-
o ria des ses dis si den tes têm ida des en tre 50 e 60
anos. Por tan to, a ma i o ria mor re rá na pri são cu ba na.

Ma té ria da re vis ta Veja, tam bém pu bli ca da no
úl ti mo fim de se ma na, tem como tí tu lo: “Opo si ção na
Ca de ia – Go ver no cu ba no con de na a pe nas ele va das
78 opo si ci o nis tas mo de ra dos”. Os 78 cu ba nos con de-
na dos a 28 anos de pri são, Se na dor Mão San ta, Se -
na dor Pa pa léo Paes, são con si de ra dos mi li tan tes mo -
de ra dos em Cuba.

Re la ta a ma té ria da re vis ta Veja:
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Fi del Cas tro apro ve i tou que a aten ção
in ter na ci o nal es ta va con cen tra da no Ira que
como uma opor tu ni da de para var rer de
Cuba todo o ves tí gio de opo si ção or ga ni za-
da. (...)

Com es sas de ten ções, Fi del pa re ce ter 
ten ta do se li vrar de um pe sa de lo: o avan ço
da opo si ção mo de ra da ba se a da em Cuba,
que pre ga va mais uma aber tu ra po lí ti ca e
eco nô mi ca do re gi me do que pro pri a men te
sua der ru ba da.

Mes mo as sim, foi atin gi da mor tal men te. Esses
ho mens pre ga vam um ajus te de ca mi nho. Não pre ga-
vam a que da do re gi me de Fi del Cas tro, não pre ga-
vam aten ta dos con tra o di ta dor, nada dis so. Qu e ri am
mu dan ças, algo que tam bém que re mos aqui e que o
Pre si den te Lula e o PT tam bém pre ga vam no Go ver-
no an te ri or.

A ma té ria da re vis ta Veja ain da re gis tra que, en -
tre o jul ga men to e a pri são e a con de na ção, o Go ver-
no de Cuba ba teu re cor de na agi li da de do sis te ma ju -
di ciá rio: oito dias en tre pren der, jul gar, con de nar, não
de i xar apre sen tar re cur so, ne gar re cur so e exe cu tar
por fu zi la men to três cu ba nos.

Raúl Ri ve ro, o ma i or po e ta cu ba no e jor na lis ta
in de pen den te, que tam bém foi pre so, re gis tra que a
luta do povo cu ba no vai con ti nu ar e que mu i tos dos
cu ba nos pre sos e con de na dos o fo ram por que ti nham
al guns li vros ame ri ca nos em casa. Um dos li vros
apre en di dos e que ser viu de mo ti vo de jul ga men to foi
o best-sel ler de auto-aju da ame ri ca no Quem Me xeu
no meu Qu e i jo?. Esse foi o do cu men to re vo lu ci o ná-
rio que ser viu de base para a con de na ção de ho mens
como Raúl Ri ve ro, o ma i or po e ta cu ba no hoje vivo.

A ma té ria enu me ra to das es sas ar bi tra ri e da des.
Não me vou es ten der len do-a toda, Sr. Pre si den te,
mas la men to a po si ção do Pre si den te ou do di ta dor
Fi del Cas tro. Nes te caso, não po de mos di fe ren ci ar di -
ta du ra de di re i ta ou de es quer da. Tudo é di ta du ra. To -
das me re cem a nos sa re pro va ção. A li ber da de tem
que ser para to dos.

La men to a po si ção do Go ver no cu ba no e fico
pre o cu pa do com a re la ção de ami za de en tre o di ta dor
Fi del Cas tro e o Pre si den te Lula, por que a ma té ria
tam bém re la ta que to dos os acu sa dos fo ram en qua-
dra dos em uma lei pro mul ga da em 1999, que pre vê
até 30 anos de pri são a quem faz crí ti ca ao Go ver no.

Sr. Pre si den te, se essa moda pega aqui, te rei
que es co lher uma cela, por que não vou pa rar de cri ti-
car o que en ten do como er ra do.

De acor do com essa lei cu ba na, po dem, com fa -
ci li da de, ser en ca i xa dos os ati vis tas que atu em até
com to le rân cia ao Go ver no.

Por tan to, faço um ape lo e, den tro des se re que ri-
men to, uma su ges tão. O re que ri men to é de con vi te ao 
Emba i xa dor cu ba no para que ve nha à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res. A su ges tão é no sen ti do de que
o Se na dor Edu ar do Su plicy, Pre si den te da Co mis são,
for me uma co mi ti va do Se na do e vá a Cuba ten tar sol -
tar es ses pre sos po lí ti cos, que, efe ti va men te, não me -
re cem ser con de na dos à pri são per pé tua por suas
po si ções po lí ti cas.

Não que ro aqui pla gi ar o meu que ri do jor na lis ta
Már cio Mo re i ra Alves, que, em dis cur so na Câ ma ra dos
De pu ta dos, pre gou que as mo ças não dan ças sem com
os mi li ta res na épo ca da di ta du ra. Mas que ro se guir um
pou co essa li nha, Sr. Pre si den te, e fa zer um ape lo ao
Pre si den te Lula: que não con vi de mais para chur ras co
na Gran ja do Tor to o di ta dor Fi del Cas tro en quan to exis -
ti rem pri sões po lí ti cas em Cuba, por que essa pos tu ra
não com bi na com a de mo cra cia bra si le i ra.

Te nho cer te za de que, com o em pe nho do Go -
ver no do PT e pes so al do Pre si den te, po de re mos
che gar à cons tru ção, tam bém em Cuba, de um pro -
ces so de re la xa men to, de en ten di men to, de pa ci fi ca-
ção, que exis tiu e exis te no Bra sil e deve exis tir em
todo o mun do.

Fica aqui a su ges tão. Te nho cer te za de que o
Se na dor Edu ar do Su plicy, di li gen te como é, to ma rá
pro vi dên ci as pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal. S. Exª as sim pro ce deu quan to ao
con fli to do Ira que, con vi dan do a Emba i xa do ra ame ri-
ca na e o Emba i xa dor do Ira que. Por tan to, te nho cer -
te za de que o Se na do e o Go ver no bra si le i ros te rão
opor tu ni da de de se ma ni fes tar quan to a esse ab sur-
do, esse aten ta do per pe tra do con tra os di re i tos po lí ti-
cos e hu ma nos em Cuba.

Agra de ço a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, e
peço a trans cri ção do re que ri men to que en ca mi nho à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
bem como as ma té ri as que no me ei no meu dis cur so.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº  , DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro seja con vi da-

do o Exmº Se nhor Jor ge Lex ca no Pe rez, Emba i xa dor
de Cuba no Bra sil, a com pa re cer à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral, para pres tar
es cla re ci men tos so bre con de na ção à pri são per pé-
tua de dis si den tes do Go ver no Cu ba no e so bre a exe -
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cu ção de três ou tros ci da dãos cu ba nos que ten ta vam
fu gir para os Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Jus ti fi ca ção

A im pren sa mun di al ve i cu lou no tí cia so bre a
con de na ção de 75 dis si den tes cu ba nos a pe nas que
va ri a vam de 6 a 28 anos de pri são, acu sa dos de co la-
bo rar com uma po tên cia es tran ge i ra e so bre a exe cu-
ção de três ou tros que ten ta vam fu gir para os Esta dos
Uni dos da Amé ri ca.

Se gun do Eli zar do San ches, Lí der da Co mis são
Cu ba na de Di re i tos Hu ma nos, “As exe cu ções são as -
sas si na tos com rou pa gem de jus ti ça”, des ta can do,
ain da, que es sas fo ram as pri me i ras exe cu ções em
Cuba des de o ano 2000.

Tor na-se, por tan to, im pres cin dí vel a pre sen ça
do Emba i xa dor Cu ba no no Bra sil, na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de ral, para pres tar
es cla re ci men tos so bre es sas gra ves de nún ci as.

Sala das Ses sões,   de abril de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) – V.
Exª será aten di do, nos ter mos do § 2º do art. 210 do
Re gi men to Inter no, que tra ta das trans cri ções de do -
cu men tos.

Dan do se qüên cia à lis ta de ora do res, con ce do a 
pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos para pro nun ci ar o seu dis cur so.

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, an tes de ini ci ar
meu pro nun ci a men to, que ro ter a sa tis fa ção de co-
men tar o dis cur so pro fe ri do pelo Se na dor Ro me ro
Jucá.

Não foi aque la a pri me i ra vez que o com pa nhe i-
ro Fi del Cas tro veio ao Bra sil. S. Exª es te ve aqui por
di ver sas ve zes no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, in clu si ve a con vi te, quan do da pos se do Pre si-
den te, o qual sem pre teve nos so to tal apo io.

O Se na dor Ro me ro Jucá faz in te li gen te men te
vá ri as ila ções, mas que ro de i xar cla ro à po pu la ção,
como tam bém a V. Exª, que o Lula não é res pon sá vel
por ne nhum ato do Pre si den te Fi del Cas tro.

E te nho cer te za ab so lu ta de que o Se na dor
Edu ar do Su plicy aco lhe rá o con vi te, cujo re que ri men-
to, in clu si ve, gos ta ria de as si nar jun to a V. Exª, para
que o Emba i xa dor de Cuba ve nha à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal co men tar esse
fato la men tá vel.

Faço re fe rên cia a par te do pro nun ci a men to de V.
Exª por que tam bém pre ten dia de cla rar que, como
con cor da mos com o con vi te a Emba i xa do ra dos Esta -
dos Uni dos, para que aqui vi es se di a lo gar co nos co,
co men tar a guer ra do Ira que,

Faço esse rá pi do co men tá rio para tor nar bem
cla ro para a po pu la ção que a mes ma re la ção que o
ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, nos so
ami go pes so al como Par la men tar nes ta Casa du ran te
anos, ti nha com o Pre si den te Fi del Cas tro e com o
Pre si den te dos Esta dos Uni dos, o Lula tam bém tem,
e mu i to boa.

Isso é mu i to bom para nós que de mo cra ti ca-
men te po de mos dis cor dar dos dois. Sei que V. Exª
dis cor da, como nós tam bém, da opi nião do Pre si den-
te dos Esta dos Uni dos em re la ção à guer ra no Ira que
e de qual quer ato an ti de mo crá ti co que por ven tu ra
ocor ra em Cuba.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Pa u lo Paim, se V. Exª me per mi te, peço a pa la vra ape -
nas para di zer que em mo men to al gum quis res pon-
sa bi li zar o Pre si den te Lula. Pelo con trá rio, es tou di -
zen do que o Pre si den te Lula, até pela re la ção pes so-
al com Fi del Cas tro, e com o Go ver no bra si le i ro ago ra
afir man do-se no pla no in ter na ci o nal, pode aju dar a
dis ten der e re sol ver efe ti va men te um pro ble ma gra ve:
o de pre sos po lí ti cos em Cuba. O Pre si den te Fi del
Cas tro es te ve aqui ou tras ve zes, mas só ago ra ocor -
reu o fato la men tá vel da con de na ção de mi li tan tes
mo de ra dos à pri são per pé tua e o as sas si na to dos
três cu ba nos que ten ta ram fu gir. Esse é um fato novo
que, es pe ro, o Pre si den te Lula aju da rá a re sol ver e a
en ca mi nhar de uma for ma di fe ren te da que la que hoje
ocor re em Cuba.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – O nos so
en ten di men to é o mes mo tan to em re la ção à guer ra
no Ira que quan to à ques tão es pe cí fi ca de Cuba.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da, eu ini ci a va
uma aná li se do Go ver no Lula, prin ci pal men te quan to
aos 100 ou 105 dias. Con ce do-me o di re i to, por que fui 
pre mi do pelo tem po na que la opor tu ni da de, de re to-
mar o as sun to nes te mo men to.

O atu al Go ver no as su miu o con tro le da Na ção
em um mo men to mu i to di fí cil para eco no mia. O dó lar
ba tia a casa dos R$4,00, os in ves ti men tos se es va-
íam, o ris co Bra sil ul tra pas sa va com fol ga a casa dos
2 mil pon tos, a con fi an ça no País atin gia um dos ní ve-
is mais ba i xos da his tó ria re cen te.

Esse cli ma de des con fi an ça no País sim ples-
men te de sa pa re ceu. O dó lar atin giu uma co ta ção tão
ba i xa que já se es pe cu la a ne ces si da de de in ter ven-
ção do Ban co Cen tral para se gu rar a que da da mo e-
da; o ris co Bra sil des pen ca; os tí tu los bra si le i ros no
ex te ri or al can çam va lo ri za ções ja ma is ex pe ri men ta-
das; os in ves ti men tos co me ça ram a vol tar; as ex por-
ta ções cres cem ade qua da men te. Enfim, o País se re -
or ga ni za.

O re co nhe ci men to apa re ce. A im pren sa mun di al
não pou pa elo gi os aos acer tos do Go ver no de Luiz
Iná cio Lula da Sil va. Em meio ao no ti ciá rio da guer ra
do Ira que, ocu pan do o es pa ço de seus prin ci pa is edi -
to ri a is, ve mos que ao mes mo tem po em que se con -
de na a guer ra, a che ga da das tro pas a Bag dá, mu i tos
jor na is abrem es pa ço, com des ta que, para elo gi ar os
pri me i ros 100 dias do Go ver no bra si le i ro.

Em um lon go ar ti go no qual faz uma ava li a ção
dos pri me i ros 100 dias do Pre si den te Lula, o prin ci pal
jor nal fi nan ce i ro da Ingla ter ra fala dos apla u sos que o
Pre si den te bra si le i ro tem re ce bi do no ex te ri or.Sr. Pre -
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si den te, o diá rio bri tâ ni co ob ser va tam bém que os
pre ços dos tí tu los da dí vi da es tão su bin do, le van do os 
ju ros des ses pa péis aos seus ní ve is mais ba i xos em
qua se um ano. Fala do cres ci men to das ex por ta ções
e no ti cia que al guns ban que i ros acre di tam que o País, 
mu i to em bre ve, vol ta rá a cap tar em prés ti mos nun ca
vis tos no mer ca do in ter na ci o nal.

Na Fran ça, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, jor na is de di re i ta, de es quer da, ou de cen tro, ca -
tó li co, fa zem aná li ses di fe ren tes, mas con clu í ram de
for ma se me lhan te. Afir mam em seus edi to ri a is que o
Go ver no Lula está no ca mi nho cer to, que re co lo cou o
País nos tri lhos e que a vol ta do cres ci men to ago ra é
ape nas uma ques tão de tem po.

Aqui den tro, as re a ções tam bém são bas tan te
fa vo rá ve is, con for me di vul gam os jor na is em seus no -
ti ciá ri os e em suas pá gi nas de opi nião. Cito aqui, por
exem plo, a opi nião do Pre si den te da Fe de ra ção do
Co mér cio do Esta do de São Pa u lo – Fe co mér cio –,
Abram Szaj man. Se gun do ele, o gran de mé ri to do Go -
ver no Luiz Iná cio, nos seus cem pri me i ros dias, foi o
de re ver ter o pes si mis mo que to ma va con ta do País e
dos in ves ti do res es tran ge i ros.

Ou tro di ri gen te da Fe co mér cio, o Sr. Anto nio
Car los Bor ges, diz que a re ver são das ex pec ta ti vas
ne ga ti vas em re la ção ao que po de ria acon te cer com
a eco no mia foi a gran de vi tó ria de Lula.

Em uma en tre vis ta à CBN, o Pre si den te da Fe -
de ra ção da Indús tria do Esta do de São Pa u lo, o em -
pre sá rio Ho rá cio La fer Piva, deu nota oito ao Go ver no
Lula. Isso sig ni fi ca oi ten ta por cen to de apro va ção.

Mas, a apro va ção do Go ver no de Luiz Iná cio
não é so men te do em pre sa ri a do. Lem bro aqui a fala
do Pre si den te da CUT, João Fe lí cio, que fez um ba -
lan ço po si ti vo, tam bém, dos cem dias da ad mi nis tra-
ção fe de ral pe tis ta. João Fe lí cio, Pre si den te da en ti-
da de, fez o se guin te de po i men to:

No fim do ano pas sa do, an tes da pos-
se, a po pu la ção so freu uma ex pec ta ti va ne -
ga ti va so bre o Go ver no Lula. Pen sa va-se
que a in fla ção po de ria vol tar, o Go ver no não 
te ria cre di bi li da de in ter na ci o nal e não sa be-
ria ad mi nis trar a má qui na pú bli ca. Acon te-
ceu exa ta men te o con trá rio.

Assim dis se o Pre si den te da CUT. Tam bém para 
não di zer que a CUT é mais pró xi ma ao PT, há aqui
um co men tá rio do Pre si den te da For ça Sin di cal, Pa u-
lo Pe re i ra da Sil va, que re co nhe ce que o Go ver no
Lula está agin do den tro das pos si bi li da des do País,
me di an te o or ça men to que her dou.

Se gun do a opi nião de es pe ci a lis tas, ve re mos
que é pra ti ca men te unâ ni me en tre os eco no mis tas
das mais di ver sas ten dên ci as a opi nião de que o País
vive um mo men to fa vo rá vel e que pode me lho rar ain -
da mais, caso o Go ver no Lula ob te nha apro va ção nas 
re for mas con jun tu ra is mais im por tan tes: a tri bu tá ria e
a da pre vi dên cia.

Na TV Glo bo, o ex-Pre si den te do Ban co Cen -
tral, Gus ta vo Lo yo la, diz que a re ver são das ex pec ta ti-
vas sur pre en deu até os mais oti mis tas.

O eco no mis ta che fe do Itaú–BBA, Ale xan dro
Aza ro, diz que a per cep ção do ca lo te, com a vi tó ria do 
Lula, es ta va to tal men te equi vo ca da.

O eco no mis ta Ro ber to Pa do va ni, da Ten dên ci as
Con sul to ria, dis se que o mer ca do se deu con ta de
que a ges tão ma cro e co nô mi ca do Go ver no Lula é ex -
cep ci o nal men te boa tan to na área fis cal como na mo -
ne tá ria.

Gos ta ria de re gis trar ain da, Sr. Pre si den te, o re -
sul ta do das úl ti mas pes qui sas. O Ibo pe re ve la que
75% dos en tre vis ta dos apro vam a for ma como o Pre -
si den te Lula está ad mi nis tran do o País. Pou co mais
da me ta de (51%) con si de ra o Go ver no, in clu si ve, óti -
mo ou bom e ape nas 7% clas si fi ca o Go ver no como
ruim ou pés si mo.

Na pes qui sa do es tu do do Da ta fo lha, o Pre si-
den te Lula che ga a cem dias de po der com uma ava li-
a ção po si ti va de 43%, sen do o Pre si den te mais bem
ava li a do nes se pe río do de Go ver no des de o iní cio da
dé ca da de 90. 

Por tudo isso é que re la ta mos e po de ría mos
con clu ir que o Go ver no Lula está no ca mi nho cer to.
Mas aí, Sr. Pre si den te, me dou o di re i to ain da de
achar que há mu i to por fa zer. As vi tó ri as na con du ção
da eco no mia pre ci sam se re fle tir ime di a ta men te no
cam po so ci al.

Aí faço al gu mas con si de ra ções e vou pas sar de
ime di a to ao Lí der Se na dor Mão San ta.A taxa de ju ros
não pode con ti nu ar sen do, re pi to, a mais alta do mun -
do, pois pre ju di ca o em pre go, só para ci tar um dos
efe i tos que é a agi o ta gem por par te dos gran des ban -
cos. O sa lá rio mí ni mo con ti nua sen do o pior do con ti-
nen te. Os apo sen ta dos até ago ra, ape sar dos es for-
ços que fi ze mos, não sa bem ain da se o seu re a jus te
será no dia pri me i ro de maio, pri me i ro de ju nho, e qual 
o per cen tu al. O ser vi dor pú bli co fi cou per ple xo, e nós
tam bém, com o re a jus te de 1%. 

Aqui emi to a mi nha opi nião mu i to tran qüi la em
de fe sa da pos tu ra do Go ver no de Luiz Iná cio Lula da
Sil va no cam po eco nô mi co e até po lí ti co, an tes de
1%, se me con sul tas sem, eu di ria ser me lhor não dar
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nada ao fun ci o ná rio pú bli co e es ta be le cer uma po lí ti-
ca de re cu pe ra ção das per das a mé dio pra zo. Não es -
pe ra va por isso, Sr. Pre si den te.

Como bem dis se o Di e e se, se fos sem da dos os
80% a que os ser vi do res pú bli cos te ri am di re i to, em
vir tu de da per da acu mu la da so men te no Go ver no an -
te ri or, o País que bra ria. Eu ti nha a ex pec ta ti va de que
pelo me nos o cor res pon den te à in fla ção dos úl ti mos
doze me ses se ria dado ao ser vi dor pú bli co.

Antes de con ce der um apar te ao Se na dor Mão
San ta, eu gos ta ria ape nas de in for mar um dado do
Ban co Mun di al. Nes te fi nal de se ma na, o Ban co Mun -
di al, que não tem pou pa do elo gi os ao nos so Go ver no
pela con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca, di vul gou um
do cu men to, se gun do o qual o Bra sil con ti nua numa
po si ção mu i to ruim no ce ná rio in ter na ci o nal, no que
diz res pe i to à área so ci al.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo

Paim, re al men te a ex pec ta ti va e a tor ci da de todo o
Bra sil são as de que seja exi to so o Go ver no do Pre si-
den te Lula. Pes so al men te, le van tei a ban de i ra dele e
en si nei o meu Esta do a can tar “Lula lá e Mão San ta
cá”. Estu dan do Psi co lo gia, apren di que sem pre há
uma mo de la gem, pois nós es co lhe mos um mo de lo.
Sou dis cí pu lo de Jus ce li no Ku bits chek, que se tor nou
meu mo de lo ao di zer: “É me lhor ser oti mis ta”. O oti -
mis ta pode er rar, mas o pes si mis ta já nas ce er ra do e
con ti nua er ran do. Sou oti mis ta, mas te nho al gu mas
pre o cu pa ções e vou ex ter ná-las a V. Exª, que re pu to
uma das es tre las do PT, como o é o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te. Os meus so nhos são os mes mos do
Pre si den te Lula e os meus com pro mis sos são, e sem -
pre fo ram, os mes mos do PT. Daí ter mos ele gi do no
Pi a uí o jo vem Go ver na dor Wel ling ton Dias do seu
Par ti do e o vice-Go ver na dor, que era o meu vice, do
PcdoB. Tudo isso foi es tu da do e me pre o cu pa. Eu
que ria que V. Exª le vas se essa pre o cu pa ção ao Pre si-
den te Lula, por que não te nho a mes ma in ti mi da de de
V. Exª para com ele.

Foi si nu o sa a mi nha vida. Fui um pe que no pre fe-
i to e um Go ver na dor, so fri do. Enfren tei mu i tas di fi cul-
da des. Sem pre acre di tei em Deus, no es tu do, no tra -
ba lho e no amor. Estu dei mu i to, por que tem de ser es -
tu da do. Até para jo gar fu te bol é pre ci so es tu dar. É
pre ci so tam bém es co lher o me lhor téc ni co. É pre ci so
de ci dir se será o Fe li pão, ou ou tro. E para ser Go ver-
na dor, para ser go ver nan te, tam bém é pre ci so es tu-
dar?

Se na dor Ra mez Te bet, Bill Clin ton, uma das in -
te li gên ci as mais bri lhan tes da atu a li da de, pre o cu pa-

do com a de mo cra cia – é di fí cil go ver nar na de mo cra-
cia –, fi nan ci ou, com o po de rio dos Esta dos Uni dos –
ao con trá rio des se lou co, que está fi nan ci an do bom -
bas, está aca ban do com o mun do – o es tu do para sa -
ber como a de mo cra cia po de ria me lho rar por meio de
bons go ver nos. Tal es tu do re sul tou no li vro: Re in ven-
tan do o Go ver no, de au to ria de dois pes qui sa do res,
Ted Ga e bler e Da vid Osbor ne. Esse é um dos com-
pên di os mais dis pu ta dos hoje por quem pre ten de go -
ver nar. Tive o pra zer de ou vir es ses au to res, a con vi te
do Ban co do Nor des te, em For ta le za–CE. Re su min do
o li vro, eu gos ta ria de di zer que não con cor do com
tudo o que ele pro põe por que sou um ho mem do Pi a-
uí e nós so mos di fe ren tes. A tese de fen di da nes se li -
vre, que era mu i to dis pu ta do em nos sa épo ca, é a de
que o Go ver no não pode ser de ma si a da men te gran -
de, como o Ti ta nic, por que afun da; ele tem de ser pe -
que no, ágil, mó vel, rá pi do e efi caz, como o Le ar jet.
Dou mu i to va lor à Bí blia, se gun do a qual e a sa be do-
ria está no meio. Pen so que o Go ver no não deve ser
gran de, como o Ti ta nic, nem pe que no como um Le ar-
jet. O Go ver no não tem de ser gran de nem pe que no,
mas do ta ma nho ne ces sá rio. Pre o cu po-me por que o
Go ver no do Lula in chou. O nú me ro de Mi nis té ri os
cres ceu mu i to. Há na equi pe do Pre si den te Lula gran -
des ho mens que não es tão no Exe cu ti vo, mas no Le -
gis la ti vo, Casa que re ce be os cla mo res do povo. Re fi-
ro-me a in te li gên ci as pri vi le gi a das, como a do Lí der
Alo i sio Mer ca dan te e a de V. Exª, que trou xe o PT à vi -
tó ria, por que lá do Rio Gran de do Sul V. Exª des per-
tou, ar ras tou, pes so as. V. Exª me fez acre di tar em sua
tese, por que V. Exª de fen dia aqui lo que é o mais jus to,
a jus ti ça sa la ri al para os que tra ba lham. Essa é a mi -
nha co la bo ra ção e que ro que ela che gue à Pre si dên-
cia da Re pú bli ca. Na Pás coa va mos dar ao Pre si den-
te Lula – são tan tos os pre sen tes da dos a Sua Exce -
lên cia – o li vro Re in ven tan do o Go ver no, de Ted Ga -
e bler e Da vid Osbor ne.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, a sua ex pec ta ti va po si ti va é igual à mi nha.
Por isso tra go aqui os da dos do Ban co Mun di al, fru to
des ta dé ca da.

Diz o Ban co Mun di al que nos sa ex pec ta ti va de
vida ao nas cer é de ape nas 68 anos, in fe ri or à mé dia
dos pa í ses da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be, que é 71
anos. A ren da per ca pi ta nes ses pa í ses é de 3.580
dó la res, ao pas so que no Bra sil é de 3.070 dó la res. A
taxa dos alu nos que com ple tam o en si no bá si co é
pra ti ca men te igual à de Ban gla desh, um dos pa í ses
mais mi se rá ve is do mun do. A des nu tri ção in fan til é de
6%, igual à da Argé lia, país que está em fe roz guer ra
ci vil. No Bra sil, 36 cri an ças em mil mor rem an tes de
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com ple tar 5 anos. No Lí ba no, ou tro país em guer ra ci -
vil, esse nú me ro é in fe ri or: 32 cri an ças em mil.

Evi den te men te, o Go ver no de Lula não con tri-
bu iu para a for ma ção des se qua dro apre sen ta do pelo
Ban co Mun di al. Po rém, para evi tar que um dia te nha
qual quer com pro mis so com esse de sas tre so ci al, é
pre ci so dar ime di a ta men te novo cur so à po lí ti ca eco -
nô mi ca, que, em úl ti ma aná li se, foi res pon sá vel por
essa si tu a ção.

Por tan to, as pou cas crí ti cas pro fe ri das nes te
ple ná rio ao Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va não
têm sus ten ta ção his tó ri ca, se gun do re tros pec ti va dos
úl ti mos dez anos ou des ses três me ses de Go ver no.
São pró pri as da que les que até há pou co apo i a vam in -
te gral men te o Go ver no an te ri or, o qual in ves tia na alta 
do dó lar, le va va a eco no mia bra si le i ra a uma si tu a ção
de gra dan te e ali men ta va o de sas tre so ci al com o úni -
co ob je ti vo de fre ar a mar cha do povo, o que não con -
se gui ram me di an te a ca mi nha da vi to ri o sa da pro pos-
ta do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Sr. Pre si den te, após essa bre ve aná li se do Go -
ver no Lula, eu gos ta ria de fa zer um co men tá rio rá pi do
re la ti vo ao meu Esta do. É fun da men tal que, de uma
vez por to das, o tre cho da BR–101 que liga Flo ri a nó-
po lis–SC a Osó rio–RS seja con clu í do. O pro ces so de
li ci ta ção da obra foi adi a do por ses sen ta dias, o que
pro vo cou pro tes tos exa ta men te por par te da que les
que fa la ram dela du ran te oito anos, mas não a ini ci a-
ram.

Esta se ma na re ce bi do Mi nis tro Ander son Ada -
u to ex pli ca ções so bre essa obra. S. Exª nos in for mou
que, por se tra tar de um tra ba lho de vul to, or ça do em
mais de US$1 bi lhão, o Go ver no não po de ria au to ri-
zar o iní cio do pro ces so sem que fos sem to ma dos cu i-
da dos no cam po am bi en tal, ge ren ci al e fi nan ce i ro. A
ques tão am bi en tal já está equa ci o na da, mas ain da há 
pro ble ma de or dem ge ren ci al e fi nan ce i ra.

O Mi nis tro Ada u to tam bém nos in for mou que o
Ban co do Ja pão para Co o pe ra ção Inter na ci o nal, um
dos que fi nan ci a vam a obra de re cu pe ra ção da
BR-101, re ti rou-se do pool de sus ten ta ção fi nan ce i ra
da du pli ca ção des sa ro do via. Por esse mo ti vo, o Go -
ver no está pro cu ran do um novo par ce i ro. Nes se sen ti-
do, na pró xi ma ter ça-fe i ra, ha ve rá re u nião com re pre-
sen tan tes do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to (BID) e com ou tros or ga nis mos mul ti la te ra is
para dis cu tir o fi nan ci a men to da obra de du pli ca ção
da BR-101, da qual pre ten do par ti ci par.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di zer que nes se
en ca mi nha men to so bre a BR-101, há todo um mo vi-
men to de toda a Ban ca da ga ú cha, de to dos os De pu-

ta dos Fe de ra is e tam bém des te Se na dor jun to aos
Se na do res Pe dro Si mon, do PMDB, e Sér gio Zam bi a-
si, do PTB.

O Mi nis tro Ander son Ada u to nos as se gu ra que
a du pli ca ção da ro do via nes se tre cho faz par te de um
com pro mis so as su mi do pelo Go ver no Lula. É uma
obra es tra té gi ca, e nos com pro me te mos, diz o Mi nis-
tro, a exe cu tá-la du ran te o nos so man da to.

Essa su po si ção que me foi dada so bre a
BR-101 nos tran qüi li za. Espe ro, na ter ça-fe i ra, ver,
en fim, o acor do fir ma do com o BID e ou tras or ga ni za-
ções para que a obra se tor ne uma re a li da de.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, co men tar ra pi-
da men te aqui so bre o com pro mis so que nós, do Rio
Gran de do Sul, es ta mos as su min do com a apro va ção
da me di da pro vi só ria que trans fe re a res pon sa bi li da-
de para os Esta dos no con tro le da ma nu ten ção da
ma lha ro do viá ria, de res pon sa bi li da de, hoje, do Go-
ver no Fe de ral. Enten do que está cor re to. O Go ver na-
dor Ger ma no Ri got to, do PMDB, ape la aos Se na do-
res, não só da Ban ca da, mas a to dos que vo tem a fa -
vor des sa MP, e que tam bém o nos so Go ver no as su-
ma a res pon sa bi li da de de co lo car a ma lha em dia. A
par tir daí, ele as su me a res pon sa bi li da de do con tro le
da ma lha.

Con ver sei tam bém com Ander son Ada u to so bre
essa ques tão, e ele diz que é to tal men te fa vo rá vel a
esse en ten di men to. Com isso, pos so me di ri gir ao
Pre si den te Sar ney e di zer que, se de pen der des se
acor do po lí ti co, que en ten do que per me ia o mo men to
des ta Casa e tam bém do Mi nis tro dos Trans por tes,
ha ve re mos de cons tru ir, e a pa u ta po de rá ser de sobs-
tru í da.

Sr. Pre si den te, sei que meu tem po en cer rou, por 
isso es tou ace le ran do o meu pro nun ci a men to. Tam-
bém te nho cer te za de que o Mi nis tro tra ta rá com todo
o cu i da do da BR-116 e da BR-468 e, na tu ral men te, de 
toda a ma lha do Rio Gran de do Sul.

Qu e ro con clu ir o meu pro nun ci a men to di zen do
que con ver sei tam bém com o Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que está re la tan do uma so li ci ta ção do Esta do
do Rio Gran de do Sul so bre a ro la gem da dí vi da. O
Se na dor Su plicy, se gun do in for ma ção que me che-
gou, adi an ta-me, em suas pa la vras, que já exis te pre -
ce den te so bre o pe di do de so li ci ta ção do re fi nan ci a-
men to re tro a ti vo por par te do Se na do Fe de ral so bre
dí vi da do Esta do e que sua von ta de é de aten der tam -
bém à de man da do Rio Gran de, ba se a da já num pre -
ce den te his tó ri co.

Me di an te es ses três fa tos por mim aqui lis ta dos,
es tou con vic to, Pre si den te José Sar ney, de que ha ve-
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re mos de cons tru ir o acor do, se ma na que vem. A pa u-
ta ha ve rá de ser de sobs tru í da, não le van do em con si-
de ra ção ape nas os ple i tos do Rio Gran de. Enten do
que aqui os exem plos que ora eu ci ta va são de in te-
res se de pra ti ca men te to dos os Esta dos.

Com isso, Sr. Pre si den te, ter mi no o meu pro nun-
ci a men to, pe din do que a pa u ta seja de sobs tru í da,
que pas se mos, na pró xi ma ter ça-fe i ra, ama nhã, a vo -
tar nor mal men te e que esse acor do que está ten do a
par ti ci pa ção do Mi nis tro Pa loc ci, do Mi nis tro dos
Trans por tes e tam bém dos Par la men ta res des sa área 
que atu am prin ci pal men te no que tan ge à re ce i ta e
des pe sa vin cu la das ao Go ver no seja cons tru í do.

Era o que ti nha a di zer! Obri ga do, Sr. Pre si den te!

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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. José 
Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
pas sar a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, de se jo, de acor do com as in -
di ca ções re ce bi das das Li de ran ças par ti dá ri as e nos
ter mos do dis pos to no ca put do art. 5º da Re so lu ção
nº 1, de 2001-CN, e da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN,
de sig nar a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção:

SENADORES

TITULARES SUPLENTES

BLOCO (PT-PSB-PTB-PL)

HELOÍSA HELENA 1.ANA JÚLIA CAREPA
ROBERTO SATURNINO 2.DELCÍDIO AMARAL
TIÃO VIANA 3.EDUARDO SUPLICY
SERYS SLHESSARENKO 4.SIBÁ MACHADO
MAGNO MALTA 5.MARCELO CRIVELLA
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 6.(VAGO)
DUCIOMAR COSTA         7.FERNANDO BEZERRA

PMDB

GILBERTO MESTRINHO 1.JOSÉ MARANHÃO
LUIZ OTÁVIO 2.VALDIR RAUPP
GARIBALDI ALVES FILHO3.(VAGO)
SÉRGIO CABRAL 4.(VAGO)
HÉLIO COSTA 5.(VAGO)

PFL

LEOMAR QUINTANILHA 1.JOSÉ JORGE
JONAS PINHEIRO 2.ROMEU TUMA
JOÃO RIBEIRO 3.HERÁCLITO FORTES

EFRAIM MORAIS 4.ROSEANA SARNEY
CÉSAR BORGES 5.PAULO OCTÁVIO

PSDB

ROMERO JUCÁ      1.ANTERO PAES DE BARROS
LÚCIA VÂNIA 2.LEONEL PAVAN
SÉRGIO GUERRA 3.REGINALDO DUARTE

PDT

ÁLVARO DIAS 1.AUGUSTO BOTELHO

(*)PPS

MOZARILDO CAVALCANTI    1.JOÃO BATISTA MOTTA

(*) Ro dí zio nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES

PT

ARY VANAZZI 1.EDUARDO VALVERDE
CARLITO MERSS 2.JOSÉ PIMENTEL
DR. ROSINHA   3.LEONARDO MONTEIRO
GILMAR MACHADO         4.NELSON PELLEGRINO
JOÃO GRANDÃO      5.PAULO RUBEM SANTIAGO
JOÃO MAGNO 6.PROFESSOR LUIZINHO
JORGE BITTAR             7.TARCISIO ZIMMERMANN
PAULO BERNARDO 8.TELMA DE SOUZA
VIGNATTI 9.WALTER PINHEIRO
VIRGÍLIO GUIMARÃES 10.ZEZÉU RIBEIRO
WASNY DE ROURE 11.(VAGO)

PFL

CARLOS MELLES 1.CARLOS NADER
CLAUDIO CAJADO 2.CLEUBER CARNEIRO
EDUARDO SCIARRA 3.GERVÁSIO SILVA
GILBERTO KASSAB 4.KÁTIA ABREU
JOSÉ ROCHA 5.LAURA CARNEIRO
LAEL VARELLA 6.LUIZ CARREIRA
LUCIANO CASTRO 7.MARCOS ABRAÃO
MACHADO 8.ROBSON TUMA
OSVALDO COELHO 9.ROGÉRIO TEÓFILO
PAUDERNEY AVELINO 10.(VAGO)

PMDB

JOSÉ BORBA 1.ANDRÉ LUIZ
JOSÉ CHAVES 2.DARCÍSIO PERONDI
JOSÉ PRIANTE 3.JOÃO CORREIA
MAURO LOPES 4.JORGE ALBERTO
OLAVO CALHEIROS 5.MARCELINO FRAGA
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PEDRO NOVAIS 6.(VAGO)
ZÉ GERARDO 7.(VAGO)
(VAGO) 8.(VAGO)
(VAGO) 9.(VAGO)

PSDB

ANIVALDO VALE 1.ALBERTO GOLDMAN
ANTONIO CARLOS MENDES THAME 2.EDUARDO 
GOMES
ARNON BEZERRA 3.JOÃO ALMEIDA
DR. HELENO 4.JOÃO CASTELO
HELENILDO RIBEIRO 5.JOVAIR ARANTES
NARCIO RODRIGUES 6.OSMÂNIO PEREIRA
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 7. PAULO KOBAYASHI
RAFAEL GUERRA 8.ROSE DE FREITAS

PPB

HERCULANO ANGHINETTI 1.CLEONÂNCIO
FONSECA
MÁRCIO REINALDO MOREIRA  2.DR. BENEDITO DIAS
NELSON MEURER 3.JOÃO PIZZOLATTI
RICARDO BARROS        4.MÁRIO NEGROMONTE
ROBERTO BALESTRA 5.NARCISO MENDES
BENEDITO DE LIRA (VAGA DO PTB)

PTB

EDUARDO SEABRA 1.ALEX CANZIANI
ELAINE COSTA 2.HOMERO BARRETO
FÉLIX MENDONÇA 3.JOSUÉ BENGTSON
JOSÉ CARLOS ELIAS 4.NEUTON LIMA
VAGA OCUPADA 5.PEDRO
FERNANDES

PL

HUMBERTO MICHILES 1.ALMIR MOURA
JOÃO LEÃO 2.HELENO SILVA
MILTON MONTI 3.SANDRO MABEL
WELLINGTON ROBERTO 4.WELINTON
FAGUNDES

PSB

DR. EVILÁSIO 1.(VAGO)
GILBERTO NASCIMENTO 2.(VAGO)
RENATO CASAGRANDE 3.(VAGO)
EDSON EZEQUIEL (VAGA DO PC DO B)

PPS

CEZAR SILVESTRI 1.AGNALDO MUNIZ
GERALDO RESENDE 2.ATHOS AVELINO

PDT

DR. HÉLIO 1.ANDRÉ ZACHAROW
MÁRIO HERINGER 2.MANATO

PCdoB

SÉRGIO MIRANDA 1.(VAGO)
VAGA OCUPADA 2.(VAGO)

PRONA

ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO  1.ILDEU ARAUJO

PV

LEONARDO MATTOS 1.EDSON DUARTE

(*)PMN

JACKSON BARRETO 1.LÚCIA BRAGA

(*) Ro dí zio nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a
pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi-
men to Inter no. A Mesa, nas ses sões não de li be ra ti-
vas, está in ter ca lan do en tre um ora dor ins cri to e
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

V. Exª tem a pa la vra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. 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, aca bei de ou vir o
Se na dor Pa u lo Paim. S. Exª fez uma abor da gem na ci-
o nal, re fe rin do-se às re a li za ções do Go ver no Fe de ral,
mas, ao tér mi no do seu dis cur so, teve os olhos vol ta-
dos para pro ble mas que di zem res pe i to ao seu Esta -
do, o Rio Gran de do Sul. Pois bem, eu tam bém sou
as sim, Sr. Pre si den te. Pedi a pa la vra, ra pi da men te,
para di zer que o que me traz aqui é um as sun to re fe-
ren te a Mato Gros so do Sul e a Mi nas Ge ra is, mais
es pe ci fi ca men te a Mato Gros so do Sul, que pre ci sa
mais do que Mi nas Ge ra is. Sem pre es ti ve e que ro es -
tar pre sen te em to dos os acon te ci men tos que di gam
res pe i to a Mato Gros so do Sul, mas, in fe liz men te,
nes te sá ba do, dia 12, quan do S. Exª o Mi nis tro dos
Trans por tes Ander son Ada u to es te ve em Pa ra na í ba,
uma das mais im por tan tes ci da des do meu Esta do,
acom pa nha do do Go ver na dor de Esta do e de vá ri as
au to ri da des, re cep ci o na do pelo Pre fe i to Di o go Tita,
in fe liz men te, por mo ti vo de for ça ma i or, não pude
com pa re cer. Mas a no tí cia aus pi ci o sa é que, des de
1993, ima gi nem V. Exªs, cons trói-se no rio Pa ra na í ba,
que liga Mato Gros so do Sul a Mi nas Ge ra is, na
BR-497, uma im por tan te pon te que é uma ver da de i ra
obra de en ge nha ria, que uni rá ain da mais as duas
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Uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra, que tem qua se
700 me tros de ex ten são e um vão li vre, en tre as tor -
res, de 350 me tros. É uma obra na qual, até ago ra, já
fo ram in ves ti dos cer ca de R$30 mi lhões. Qu an tas e
quan tas ve zes ocu pei esta tri bu na para pe dir ao Go -
ver no que agi li zas se o tér mi no des sa pon te. Os úl ti-
mos re cur sos pe los qua is lu tei jun to com a Ban ca da
foi para que se li be ras sem re cur sos para con clu ir o
vão da pon te – fal ta vam ape nas 70 me tros. Pois bem,
isso foi fe i to, e a pon te ain da não está sen do uti li za da
por que fal ta a cons tru ção do ater ro, e só do lado do
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para
quem vive num Esta do como Mato Gros so do Sul,
que so nha com a me lho ria dos seus me i os de co mu-
ni ca ções, prin ci pal men te no se tor dos trans por tes,
um Esta do que ne ces si ta de es tra das e tem es sas es -
tra das em pre cá ri as con di ções, um Esta do que pre ci-
sa se unir a ou tras Uni da des da Fe de ra ção – e essa
pon te tem essa fi na li da de – é re al men te aus pi ci o so
ver que o Mi nis tro lá com pa re ceu, a pe di do do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que es te ve em Cam po Gran de
por oca sião da Expo si ção Agro pe cuá ria e ga ran tiu
que essa pon te iria ser con clu í da num cur to es pa ço
de tem po, mu i to ra pi da men te. Pois bem, sá ba do úl ti-
mo, o Mi nis tro lá com pa re ceu, viu a pon te, foi acom -
pa nha do de Par la men ta res dos dois Esta dos da Fe -
de ra ção, de Mi nas Ge ra is e de Mato Gros so do Sul, e
pe remp to ri a men te, afir mou que isso era pri o ri da de e
que essa obra, pela qual tan to lu ta mos. É in te res san-
te como as co i sas acon te cem em nos sa vida. Re cor-
do-me, quan do era es tu dan te no Rio de Ja ne i ro, no
ano de 1959, e cur sa va o úl ti mo ano da Fa cul da de de
Di re i to, que nos re u nía mos – os es tu dan tes – para
dis cu tir as prin ci pa is obras de im por tân cia para o en -
tão Esta do de Mato Gros so. E essa pon te, essa li ga-
ção com Mi nas Ge ra is, era jul ga da im pres cin dí vel por
nós – ela sem pre foi jul ga da im pres cin dí vel por to dos
os Go ver nos. Mas o Go ver no de Mi nas Ge ra is, ali a do
ao Go ver no de Mato Gros so do Sul, ple i te ia essa pon -
te, ini ci a da em 1993, que só fal ta o ater ro para ser
con clu í da.

Ve nho a esta tri bu na hoje para di zer que aque le
so nho da ju ven tu de, pelo qual tan to an si a mos e lu ta-
mos, quis o des ti no que eu, se guin do a car re i ra po lí ti-
ca e como Se na dor da Re pú bli ca, ti ves se a opor tu ni-
da de de in clu ir, jun ta men te com os de ma is mem bros
da Ban ca da Fe de ral de Mato Gros so do Sul, num dos
or ça men tos da União, os re cur sos para que essa obra 
pu des se aten der ver da de i ra men te os an se i os das co -
mu ni da des sul-mato-gros sen se e mi ne i ra.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, re gis trar esse acon -
te ci men to. E mu i tos po de rão per gun tar: Mas por quê,
se só fal ta o ater ro? Des de 1993 que es ta mos lu tan-
do!

Lem bro-me do meu úl ti mo ape lo quan do eu era
Pre si den te do Se na do: eu fui ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, mos trei-lhe fo to gra fia da pon te e
dis se-lhe: “– Pre si den te, isso é obra do seu Go ver no,
por que não ter mi ná-la, se só fal tam 70 me tros? É só
pa gar uma dí vi da de R$10 mi lhões para a cons tru to ra
e te re mos a obra pron ta”. Pois bem, es ses 70 me tros
que fal ta vam, jus ta men te no meio da pon te, por que
ela foi cons tru í da par tin do de Mato Gros so do Sul
para Mi nas Ge ra is e de Mi nas Ge ra is para Mato Gros -
so do Sul, fo ram con clu í dos. E, ago ra, te mos a pa la-
vra do Pre si den te da Re pú bli ca e do Sr. Mi nis tro dos
Trans por tes de que, bre ve men te, es ta re mos ina u gu-
ran do a pon te so bre o rio Pa ra na í ba, a cha ma da Pon -
te do Alen cas tro.

Qu e ro, da qui, en vi ar meus pa ra béns, in clu si ve,
à Ban ca da de Mi nas Ge ra is que fez mu i to es for ço jun -
to com a Ban ca da de Mato Gros so do Sul para que
esse so nho pu des se ser re a li za do por que acre di to
que, re al men te, essa obra será con clu í da. Re ce bi re -
la to mi nu ci o so do Pre fe i to Mu ni ci pal da ci da de a res -
pe i to da vi si ta do Sr. Mi nis tro. A po pu la ção está eu fó ri-
ca, di zem até que no dia 4 de ju lho va mos ina u gu rar
essa pon te, que liga es ses dois Esta dos da Fe de ra-
ção.

Por tan to, fico fe liz e re no vo meu ape lo ao Mi nis-
tro dos Trans por tes, para que S. Exª, com sua sen si bi-
li da de, não de i xe fal tar os R$7 mi lhões ou R$8 mi -
lhões que es tão fal tan do para con clu ir essa obra tão
im por tan te para Mato Gros so do Sul e para Mi nas Ge -
ra is. Se ti ves se ido lá, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
te ria fe i to tam bém um pe di do a S. Exª: a BR-158, num
tre cho de 60 km, está pa ra li sa da e os ser vi ços que lá
fo ram fe i tos já es tão pra ti ca men te per di dos, em ra zão
das chu vas; os ater ros te rão que, pra ti ca men te, ser
re fe i tos. A BR-158, tam bém no meu Esta do, liga a ci -
da de onde nas ci ao Mu ni cí pio de Sel ví ria. É o úni co
tre cho que não está as fal ta do. Que o Sr. Mi nis tro se
sen si bi li ze com a si tu a ção e tam bém apron te essa
obra o mais ur gen te pos sí vel.

Sr. Pre si den te, veja como as co i sas são, como
vale a pena so nhar! O Pre si den te Lula es te ve na
Expo si ção Agro pe cuá ria de Cam po Gran de e dis se
que iria re fa zer o tre cho da BR-262, en tre Mi ran da e
Co rum bá, que está to tal men te es bu ra ca do. O trân si to
por lá é pra ti ca men te im pos sí vel. Qu an do pen so nes -
se tre cho da BR-262 re tro ce do no tem po: vol to ao
tem po em que era es tu dan te e vis lum bra va que quan -
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do pa vi men tas sem a BR-262, de Vi tó ria, no Espí ri to
San to, a Co rum bá, no meu Esta do, nós te ría mos um
sur to de pro gres so mu i to gran de. Ima gi nem V. Exªs
que como Go ver na dor do Esta do tive a opor tu ni da de
de ina u gu rar o tre cho en tre Mi ran da e Co rum bá. Sa -
bem por quê? Por que as obras de pa vi men ta ção des -
sa ro do via fe de ral fo ram fe i tas com re cur sos do meu
Esta do, no pe río do em que tive a hon ra e o pri vi lé gio
de go ver ná-lo, por que subs ti tuí o en tão Go ver na dor
Wil son Bar bo sa Mar tins, tão ami go de V. Exª, por si -
nal, quan do de i xou o Go ver no para ser can di da to ao
Se na do. Meu so nho de es tu dan te re a li zou-se, jus ta-
men te, quan do era Go ver na dor.

Ago ra, não luto mais pela cons tru ção da es tra-
da, mas por sua re cu pe ra ção, que tam bém foi pro me-
ti da pelo Pre si den te Lula. Te nho cer te za de que Sua
Exce lên cia irá cum prir sua pro mes sa. Faço um ape lo
para que o Mi nis tro dos Trans por tes tam bém cum pra
sua pro mes sa o mais ur gen te pos sí vel, ta ma nha a im -
por tân cia des se tre cho, des sa es tra da, para Mato
Gros so do Sul.

Sr. Pre si den te, era a co mu ni ca ção que de se ja va
fa zer ao Se na do da Re pú bli ca, cum pri men tan do o Sr.
Mi nis tro, que nos vi si tou; cum pri men tan do o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca; cum pri men tan do o Pre fe i to
de Pa ra na í ba, a Câ ma ra de Ve re a do res; e a Ban ca da
Fe de ral de Mi nas Ge ra is, que sem pre foi nos sa ali a da
nes se gran de em pre en di men to.

Dia 04 de ju lho é o ani ver sá rio de Pa ra na í ba. O
Mi nis tro não ga ran tiu que até lá o ater ro es ta ria pron -
to, mas de i xou uma es pe ran ça mu i to gran de. Oxa lá,
essa es pe ran ça se con cre ti ze! Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te-
bet, 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. Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
a his tó ria, al guns lí de res se des ta ca ram pela co ra-
gem; ou tros, pela ca u sa que de fen di am. Hu ma nis tas,
de mo cra tas e li ber tá ri os como Gand hi e Mar tin Lut -
her King são exem plos para todo o mun do. Mas a
mes ma his tó ria que exal ta es ses bons exem plos re -
ser va es pa ço para ou tro tipo de lí de res. Ge no ci das,
cor rup tos e de ma go gos, que as se gu ram o po der uti li-

zan do o medo, apro ve i tan do-se da po bre za e do so fri-
men to dos po vos. A his tó ria re cen te do Bra sil e do
mun do re ser va es pa ço para dois de les, en tre ou tros:
Ge or ge Bush, com o mas sa cre con tra o povo ira qui a-
no, e Jo a quim Ro riz, com a ma nu ten ção da mi sé ria e
a cor rup ção in con se qüen te.

Re cen te men te, o mun do pre sen ci ou a ação, em
lu ga res di fe ren tes, de dois re pre sen tan tes do tí pi co
ad mi nis tra dor pú bli co, cu jos in te res ses de fen di dos
são de gru pos e nun ca da co le ti vi da de. Por um lado, o
en tão Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral, Jo a quim Ro riz,
que, con for me de nún ci as am pla men te ve i cu la das
pela im pren sa, usou a má qui na pú bli ca e des res pe i-
tou a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, vi san do a sua
sa tis fa ção pes so al de con ti nu ar no po der. Cin co me -
ses de po is, o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or ge
Bush, des res pe i ta as re gras e re so lu ções da ONU e
ini cia uma guer ra co var de em prol de seus que re res e
de sua ma nu ten ção no po der.

Pa re cem atos iso la dos e des se me lhan tes, mas
am bos es tão cal ca dos em um des res pe i to atroz à de -
mo cra cia e aos di re i tos hu ma nos. Ora, es ta mos fa lan-
do da so ci e da de bra si le i ra e da so ci e da de ame ri ca na
e, por tan to, de cons ti tu i ções su pos ta men te de mo crá-
ti cas, em que o povo é a es sên cia, e os go ver nan tes
de ve ri am es tar em fun ção des sa ma i o ria.

É ver da de que in con gruên ci as des te tipo não
são no vi da de na his tó ria da so ci e da de mo der na. É
im por tan te lem brar mos que Mus so li ni se ga ba va das
“co ro as de pa pel” da so be ra nia po pu lar e que Hi tler,
um dos ma i o res re pre sen tan tes da ti ra nia que a so ci-
e da de já co nhe ceu, fa la va em de mo cra cia, em bo ra
afir mas se que a ma i o ria era es tú pi da e co var de.

Assim, pre sen ci a mos, mais uma vez, di ta do res
ti ra nos que, su cum bi dos pela em bri a guez do po der,
es que cem-se de que de ve ri am es tar com o povo e
não con tra aque les que me re cem res pe i to, ho nes ti-
da de e hu ma ni da de. O que mais im pres si o na é o mo -
ti vo que os le vou a tais atos: no Dis tri to Fe de ral, Jo a-
quim Ro riz per de ria a ele i ção se essa fos se re a li za da
de for ma ho nes ta, já que a po pu la ção bra si li en se não
com pac tu a va com os mé to dos an tié ti cos do Go ver na-
dor. Nos Esta dos Uni dos, a ele i ção de Bush não foi
me nos ques ti o na da, pois, du ran te cin co dias, a po pu-
la ção ame ri ca na fi cou sem sa ber quem se ria seu go -
ver nan te. “Esco lhi do” Bush (sim, foi uma es co lha par -
ci al), sua apro va ção de pen dia de seu dis cur so de
“sal va dor do pla ne ta” dos ma les ter ro ris tas. Um dis -
cur so bem pa re ci do com o da Gu er ra Fria, ini ci a da
com o fim da Se gun da Gu er ra Mun di al, en tre, prin ci-
pal men te, Esta dos Uni dos (que se di zi am sal va do res
do mun do con tra o “pe ri go ver me lho”) e União So vié-
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ti ca. Cu ri o sa men te, a ONU sur giu, nes sa mes ma épo -
ca, com o ob je ti vo de es ta be le cer um novo sis te ma de 
re la ções in ter na ci o na is. A Orga ni za ção das Na ções
Uni das, por tan to, foi cri a da para pos si bi li tar um con ví-
vio pa cí fi co en tre os pa í ses, a par tir de re gras que de -
ve ri am ser se gui das por to dos. Da mes ma for ma, no
Bra sil há re gras a se rem se gui das pe los en vol vi dos
no pro ces so ele i to ral, para que o pro ces so seja jus to
e de mo crá ti co. Po rém, nem Bush nem Ro riz en ten de-
ram que todo cam po so ci al pre ci sa de re gras para
exis tir e que, quan do al guém não cum pre es sas re-
gras, deve ser pu ni do para evi tar o co lap so do sis te-
ma.

O Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral está sen do
acu sa do por di ver sos cri mes, en vol ven do sua ad mi-
nis tra ção e sua ele i ção. Esses cri mes de i xam trans -
pa ren te o des res pe i to pelo ci da dão bra si li en se, que
con fi ou em um pro ces so ele i to ral jus to e de mo crá ti co.
Qu an do Ro riz co me teu os cri mes ele i to ra is das úl ti-
mas ele i ções, ba na li zou um pro ces so cons tru í do com 
o suor e a es pe ran ça de mu i tos que acre di ta vam na
ho nes ti da de da que les que vi ri am a se en vol ver nes sa
em pre i ta da.

Não é pre ci so ci tar aqui as ir re gu la ri da des co -
me ti das pelo Go ver na dor, uma vez que elas ocu pam
di a ri a men te as pá gi nas da im pren sa, que, fe liz men te,
re sis te a um Go ver na dor que ig no ra a li ber da de de
ex pres são, ar ti fí cio pri mor di al para o exer cí cio da pro -
fis são de jor na lis ta.

To dos de vem se lem brar de que, no dia 23 de
ou tu bro de 2002, o Cor re io Bra zi li en se re ce beu a vi -
si ta do ofi ci al de Jus ti ça Ri car do Yos hi da e do ad vo ga-
do da Co li ga ção Fren te Bra sí lia So li dá ria (ar ti cu la ção
de Ro riz), Adol fo Mar ques da Cos ta, que ti nha como
ob je ti vo cen su rar toda a re por ta gem que trans cre ves-
se tre chos de uma gra va ção re a li za da com au to ri za-
ção ju di ci al e que re la ci o nas se o Go ver na dor Ro riz
com os ir mãos Pas sos.

E eis aqui mais uma se me lhan ça en tre Ge or ge
Bush e Jo a quim Ro riz: o mun do fi cou es tar re ci do
quan do a rede de te le vi são ame ri ca na NBC (apo i a da
pela Na ti o nal Ge o grap hic) in for mou, no dia 31 de
mar ço do cor ren te ano, que te ria de mi ti do o re pór ter
Pe ter Arnett, ga nha dor do prê mio Pu lit zer, de vi do às
suas de cla ra ções à tevê ira qui a na de que o pla no de
guer ra dos Esta dos Uni dos con tra Sad dam Hus se in
ha via fra cas sa do. Além de ser esse mais um aten ta do
do Go ver no Bush (des sa vez, di re ta men te vol ta do
para a im pren sa), é uma afron ta à so ci e da de atu al,
que vem sen do co nhe ci da como so ci e da de da in for-
ma ção.

Se te mos, por um lado, es ses atos sór di dos e
ego ís tas de Bush e Ro riz, pre sen ci a mos, por ou tro
lado, uma mo bi li za ção al tru ís ta ja ma is vis ta por par te
da so ci e da de que os cer ca. Por mais que es ses go-
ver nan tes se ilu dam que po dem ma ni pu lar e en ga nar
o povo, eles es tão ten do que li dar com uma so ci e da-
de sen sí vel e se den ta de jus ti ça e paz.

E se que re mos cons tru ir um mun do me lhor para 
nós e para nos sos fi lhos, é o exem plo al tru ís ta da so -
ci e da de que deve nos mo ti var e que de ve mos se guir,
e não o mo de lo ego ís ta da que les que não con se-
guem olhar além do seu um bi go. Sa be mos to dos que
a cons tru ção da ci da da nia de pen de, pri me i ra men te,
da par ti ci pa ção po lí ti ca de toda a po pu la ção.

Por isso, nes te do min go, Bra sí lia vai dar exem -
plo para o mun do, num mo vi men to que mos tra que o
sen ti men to de mu dan ça, des per ta do du ran te a cam -
pa nha do PT du ran te as úl ti mas ele i ções, con ti nua la -
ten te na alma do povo de Bra sí lia, num mo vi men to
que mos tra o com pro mis so his tó ri co de nos so povo
na luta pela de mo cra cia e pela paz.

Acre di to ple na men te na Jus ti ça bra si le i ra. Te-
nho cer te za de que ela não será cega di an te de tan tas
evi dên ci as e re fe ren da rá o de se jo do povo de aca bar
com o cân cer da cor rup ção em nos sa ci da de. O mun -
do con de nou Bush e Bra sí lia já con de nou Ro riz.

Pelo res pe i to aos di re i tos hu ma nos e à de mo-
cra cia. Não à guer ra, não à cor rup ção!

Mu i to obri ga do a to dos.
Eu gos ta ria de apro ve i tar para men ci o nar, após

ler os jor na is de hoje, que Bush, não con ten te com a
guer ra no Ira que, ame a ça ou tro País: hoje a Sí ria.
Qual será o pró xi mo? Ele pa re ce fa zer uma ame a ça
em sé rie, em ca de ia. É pre ci so que es te ja mos aten tos
a esse pro ces so.

Ante ce deu meu pro nun ci a men to uma dis cus-
são, en se ja da por ou tro Par la men tar, so bre Cuba.
Nós tam bém en ten de mos que deve ha ver de mo cra-
cia e de ve mos ra di ca li zá-la em sua ex ten são. Mas
não po de mos de i xar que ata ques a ou tros po vos,
con ti nu a men te ame a ça dos pelo po de rio eco nô mi co e 
mi li tar, im po nha-se no mun do sem res pe i tar os me ca-
nis mos que a so ci e da de cons tru iu. Isso para que os
or ga nis mos in ter na ci o na is pos sam ser os me di a do-
res e con du to res des se pro ces so.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Eu rí pe des Ca mar go, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. EURÍPEDES CAMARGO  (Blo co/PT –
DF) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Eu
agra de ço a V. Exª pela con ces são do apar te e o cum -
pri men to pelo pro nun ci a men to e pela dis tin ção, mu i to
apro pri a da, que faz en tre o caso de Cuba  que, afi nal,
pode ser cri ti ca do, mas é um pro ble ma in ter no da na -
ção cu ba na  e a agres são in ter na ci o nal que a po tên-
cia mun di al, que o im pé rio do mun do quer fa zer “em
sé rie”, como dis se V. Exª. Já não bas ta o Ira que? Ago -
ra, ele se vol ta con tra a Sí ria. E ama nhã será con tra
que país? Isso nos pre o cu pa a to dos, a qual quer ci da-
dão do mun do, de qual quer ou tro país, por que isso
sem pre cons ti tui uma ame a ça, e é im por tan te en fren-
tá-la de uma for ma efi caz, res sal tan do e in sis tin do
que so men te um or ga nis mo mul ti la te ral como a Orga -
ni za ção das Na ções Uni das pode tra tar com le gi ti mi-
da de es ses pro ble mas. Qu e ro cum pri men tar V. Exª
pelo pro nun ci a men to que faz.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT –
DF) – Agra de ço o apar te de V. Exª. Suas pa la vras,
que en ri que cem o de ba te, ex pres sam com pro pri e da-
de a pre o cu pa ção de V. Exª e so mam-se as ma ni fes-
ta ções do Se na do Fe de ral como um todo, o qual tem
ma ni fes ta do, em to dos os mo men tos, o re pú dio a
esse tipo de po lí ti ca que agri de não so men te os de -
mo cra tas, mas a hu ma ni da de como um todo.

Nós pre ci sa mos nos co lo car nos ter mos de vi-
dos, de cla ran do que esse tipo de ini ci a ti va é um abu -
so con tra a hu ma ni da de.

Eu agra de ço o apar te de V. Exª e dou por en cer-
ra do o meu pro nun ci a men to.

Obri ga do Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –

Con ti nua a lis ta dos ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, por

ces são do Se na dor Pa pa léo Paes. S. Exª dis po rá 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, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, do PMDB do
gran di o so Esta do do Rio Gran de do Nor te; Srªs e Srs.
Se na do res pre sen tes e te les pec ta do res da nos sa TV
Se na do, é com gran de sa tis fa ção que uso da pa la vra
nes te aus pi ci o so ins tan te, por que tra ta rei de um pro -
ble ma com o qual gas tei a mi nha in fân cia e ado les-
cên cia, bus can do ciên cia para, cons ci en te men te,
ser vir à mi nha gen te do Pi a uí e do Bra sil. Tra ta-se da
sa ú de.

Te nho 37 anos como mé di co; de les, 35 anos
como mé di co-ci rur gião, exer cen do a me di ci na. Em in -
ter rup ções, fui le va do ao ser vi ço pú bli co, e apro ve i tei

tam bém para mi ni mi zar o so fri men to do povo na área
da sa ú de.

A sa ú de no Bra sil tem me lho ra do. Lem bro-me
de que, no meu li vro de hi gi e ne, o gran de Afrâ nio Pe i-
xo to – e está pre sen te o Se na dor Alber to Sil va, que
deve ser da épo ca des se pri me i ro pro fes sor de hi gi e-
ne – di zia “no Bra sil, a sa ú de pú bli ca é fe i ta pelo sol,
pela chu va e pe los uru bus”.

Então, de lá para cá, evo lu í mos mu i to. Te mos
me lho ra do. Cito um exem plo para tes te mu nhar. Sou
da úl ti ma ge ra ção de ci rur giões ge ra is e, na mi nha ci -
da de, na Par na í ba, numa San ta Casa de Mi se ri cór-
dia, que tem mais de um sé cu lo, que não pos su ía
essa so fis ti ca ção de di ag nós ti co, tive opor tu ni da de
de apren der na prá ti ca o que en si na va o meu pro fes-
sor de ci rur gia, Dr. Ma ri a no de Andra de, um dos ma i o-
res da his tó ria do Bra sil, que di zia “bar ri ga, eu abro e
de po is digo o que é”. Enten de o que digo o Dr. Pa pa-
léo Paes, Pre si den te da Sub co mis são de Sa ú de.

Apa re ceu-me um caso de obs tru ção in tes ti nal
no co me ço da mi nha vida pro fis si o nal e eu me lem -
brei do li vro que di zia “nun ca de i xe um sol se pôr sob
uma obs tru ção”. Si nal de vô mi to fe ca lói de não é si nal
de obs tru ção; é de mor te. E os ci rur giões da épo ca
agi am pre co ce men te. Tra ta va-se da fi lha de um ban -
cá rio, ge ren te do Ban co do Bra sil. A mãe da me ni na
es ta va ner vo sa e um psi qui a tra foi cha mar-me. Dei o
di ag nós ti co de ab dô men agu do, di zen do que ti nha de
ope rar. Eu ja ma is iria ima gi nar uma obs tru ção in tes ti-
nal por ver mes, aqui lo que cha má va mos lom bri ga.
Man dei con tá-las, por cu ri o si da de: eram qui nhen tos
ver mes, Se na dor Pe dro Si mon. Hoje não há um qua -
dro des se, prin ci pal men te tra tan do-se da fi lha de um
ge ren te de ban co.

Então, a me di ci na do Bra sil me lho rou mu i to.
Quem não leu a his tó ria do Jeca Tatu? Che guei a
ope rar tu mor de ab dô men em mu lher, de cis to de ová -
rio com mais de 20 qui los; de po is de des fe i to aque le
vo lu me com que a pa ci en te já se ha via acos tu ma do –
hoje isso é im pos sí vel de vi do aos me ca nis mos de di -
ag nós ti co e à ul tra-so no gra fia –, tive de re cor rer a um
psi qui a tra, por que a mu lher fi cou cho ca da com a mu -
dan ça ocor ri da no seu ab dô men, que a acom pa nha va
há dé ca das e dé ca das.

Evo lu í mos, por tan to. Mas nem tudo fo ram gló ri-
as. Hou ve fa tos que nos en tris te ce ram, prin ci pal men-
te por que en ten do que a sa ú de deve ser como o sol,
Se na dor Ga ri bal di Alves, nos so Pre si den te: igual
para to dos. Pas sei es ses anos da mi nha vida tra ba-
lhan do nes sa San ta Casa e em ou tros lu ga res, mas
essa é a nos sa his tó ria.
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Nun ca an dei com ta lão de che que no bol so, com 
car te i ra de di nhe i ro. Pas sei os anos da mi nha vida an -
dan do com um li vro des te que te nho em mão. E quis
Deus não es tar pre sen te o Pre si den te José Sar ney,
por que se ria in cô mo do te cer elo gi os a S. Exª. Este li -
vro foi pu bli ca do no seu Go ver no. Na épo ca, era Pre -
si den te da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil o Se na dor
José Sar ney; o Mi nis tro da Sa ú de era Se i ko Tsu zu ki;
o Pre si den te da Cen tral de Me di ca men tos era Ge or-
ge Was hing ton Be zer ra da Cu nha. Esse li vro é de
1989 a 1990, quan do eu já era Pre fe i to da mi nha ci da-
de e ain da tam bém cli ni ca va. To dos os anos, o Go ver-
no man da va a to dos os mé di cos do Bra sil esse li vro
atu a li za do.

O Bra sil teve a sua his tó ria. Nin guém pode de i-
xar de re co nhe cer avan ços que hou ve, ape sar de cer -
ce a dos os di re i tos de mo crá ti cos no Bra sil. Dou tes te-
mu nho de que o Go ver no re vo lu ci o ná rio, por exem plo,
teve a fe li ci da de de man dar para o Pi a uí um dos ho -
mens mais di nâ mi cos e em pre en de do res des te País,
o Se na dor Alber to Sil va, en ge nhe i ro.

Hou ve cer tos avan ços. A Cen tral de Me di ca-
men tos tam bém foi um dos avan ços do Go ver no re vo-
lu ci o ná rio. De 1971 para 1972, o Pre si den te Mé di ci,
ga ú cho, cri ou uma fá bri ca de me di ca men tos para os
po bres. Isso é mu i to im por tan te – foi, é e será.

Nin guém de fi ne me lhor a área da sa ú de que a
ONU, em bo ra es te ja des mo ra li za da. Nós mé di cos,
como o Se na dor Pa pa léo Paes, Pre si den te da Sub co-
mis são Tem po rá ria de Sa ú de, obe de ce mos à Orga ni-
za ção Mun di al de Sa ú de, que se de bru ça so bre a
ques tão, por que, se há uma glo ba li za ção, é a re la ti va
à do en ça. Não há quem im pe ça isso. A Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, li ga da à ONU, de fi ne sa ú de. Sa ú-
de não é a au sên cia de do en ça ou en fer mi da de. Não
é ape nas isso. É o mais com ple to bem-es tar fí si co,
men tal e so ci al. Aten tai bem: so ci al. A OMS en si na
que, para se bus car a sa ú de, te mos de ver o so ci al,
com ba ter a mi sé ria, o pa u pe ris mo, a fome. Isso é fun -
da men tal.

É mu i to opor tu no o mo men to para acor dar
aque les in ti ma men te res pon sá ve is por este Go ver no.
O País vo tou em Lula, mas não ape nas em Sua Exce -
lên cia. Lula não é “l’État c’est moi”. O País vo tou em
mu i tos va lo res, in clu si ve nas li de ran ças dos seus par-
ti dos co li ga dos. O meu PMDB foi uma ex ce ção que
tive co ra gem de apo i ar, mas fo ram os par ti dos con so-
li da dos que fi ze ram a vi tó ria de Lula. Seus re pre sen-
tan tes es tão no Se na do para re a vi var isso.

José Ser ra per deu por isso. O meu mal-es tar co -
me çou com a va i da de dele e com os sis te mas de pu -
bli ci da de, que anun ci a vam que ele foi o me lhor Mi nis-

tro da Sa ú de. Isso não é ver da de. Está es cri to e o po -
bre sabe. “Cada ma ca co no seu ga lho”, e aqui lo nun -
ca foi um “ga lho”.

Este foi o erro, o equí vo co, o pe ca do, que deu no 
que deu: fe chou-se a Ceme, fru to da va i da de, fru to do
com pro mis so com os gran des la bo ra tó ri os in ter na ci o-
na is e ame ri ca nos.

O nos so de sen con tro se deu a par tir des se
acon te ci men to, e con ti nu ei com a mi nha voz con trá-
ria, por que co nhe ço o po bre – to dos os anos da mi -
nha exis tên cia usei a ciên cia para mi no rar os so fri-
men tos, prin ci pal men te o dos po bres –, sa bia que
não da ria cer to, sei que o ge né ri co é bom e mais ba ra-
to.

Não te nho o po der para ana li sar os pro du tos,
pois sei da sua com ple xi da de, mas to dos nós sa be-
mos – e o mé di co bus ca o di ag nós ti co – que a eti o lo-
gia, que o di ag nós ti co do Bra sil já está fe i to.

Srªs e Srs. Se na do res, os di re ta men te com pro-
me ti dos com o Go ver no Lula, Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, o bra vo Se na dor do PDT, por
Ser gi pe, Alme i da Lima, V. Exªs sa bem, o di ag nós ti co
foi fe i to. São três os gran des pro ble mas do Bra sil: de -
sem pre go, vi o lên cia e sa ú de pre cá ria, mas o mais
gra ve é a sa ú de. Du ran te uma con sul ta, con ta-se tam -
bém com a boa von ta de do mé di co.

Mas quan to à sa ú de, bus cou-se um mo de lo
equi vo ca do. Co nhe ço Cuba, pois já es ti ve na que le
país e o ana li sei bem. Cuba é um país pe que no; é
uma pe que ni na ilha. O Se na dor Alber to Sil va e eu so -
mos do Del ta que tem 78 ilhas. S. Exª tem uma ilha. A
dis tân cia en tre Flo ri a no e o co que i ro da mi nha casa
equi va le à ex ten são de Cuba, onde vi vem cer ca de 10 
mi lhões de ha bi tan tes. Não se pode adap tar o sis te-
ma de sa ú de fa mi li ar da que le pe que no país nes te
imen so Bra sil nem mes mo no Pi a uí, por sua gran de za
e pela sua po pu la ção.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Mão 
San ta, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Entre tan to,
ado ta ram esse sis te ma. Hoje, a si tu a ção é hu mi lhan-
te. O po bre con sul ta-se com um mé di co que, com
todo o amor à sua ciên cia, pres cre ve a re ce i ta. Po rém,
além da fal ta de di nhe i ro e da do en ça, o po bre se re -
vol ta, com mu i ta jus ti ça, con tra nós, con tra a so ci e da-
de, con tra o Se na do, con tra o Go ver na dor, con tra a
lei. É uma ofen sa. E no pas sa do, era di fe ren te.

Qu e ro su ge rir ao Pre si den te Lula que, em vez
de tan tos Mi nis té ri os, fi zes se re nas cer a Cen tral de
Me di ca men tos – Ceme.
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Con ce do a apar te ao Se na dor Alber to Sil va, que 
go ver nou por duas ve zes o Esta do do Pi a uí, ten do
sido o me lhor Go ver na dor da sua his tó ria.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Mão 
San ta, eu não po de ria de i xar de ou vir o dis cur so de V.
Exª. To dos nos acos tu ma mos a ver V. Exª como mé di-
co. Aliás, V. Exª diz, de vez em quan do, que, me ni no,
foi meu ele i tor, na épo ca em que se ele gia com aque -
las cha pas. Mu i tas ve zes, os me ni nos que ade ri am a
uma can di da tu ra iam aos ele i to res e ar ran ja vam uma
ma ne i ra de tro car as cha pas em fa vor do can di da to de 
sua pre fe rên cia. Devo um bo ca do da mi nha ele i ção à
Pre fe i tu ra de Par na í ba ao en tão me ni no Mão San ta
que, jun ta men te, com ou tros me ni nos, tra ba lhou para
mi nha ele i ção. Te nho cer te za de que não os de cep ci-
o nei, sal vo quan do aca bei com uma en chen te que
ocor ria em Par na í ba. Essa en chen te in va dia um ba ir-
ro, de for ma que a água che ga va per to da casa dos
me ni nos Mo ra es Sou sa. Lem bro-me de que eles brin -
ca vam de jan ga da. Para isso, cor ta vam os pés de ba -
na na, fa zi am a jan ga da e, nela, pas se a vam pelo su -
búr bio ala ga do de Par na í ba. As fa mí li as que mo ra-
vam lá já es ta vam acos tu ma das com a en chen te, co -
lo ca vam tá bu as e vi vi am em ver da de i ras pa la fi tas. Fiz 
uma obra de en ge nha ria – gra ças ao bom Deus, que
me aju dou – e aca bei com aque la en chen te, e trans -
for ma mos o lo cal em ba ir ros per fe i ta men te ha bi tá ve-
is, ain da que pa re ci dos com a Ho lan da, vez que são
mais ba i xos do que a en chen te do rio. Até hoje as
bom bas ti ram água, e V. Exª, como Pre fe i to, anos de -
po is, con ti nu ou com esse tra ba lho. Na ver da de, pedi
este apar te, por que que ro me so li da ri zar com V. Exª
pela opor tu ni da de que traz a esta Casa de lem brar o
fim da Ceme. E nós to dos, eu, como Go ver na dor e
Pre fe i to, ti ve mos a opor tu ni da de de acom pa nhar a
afir ma ção de V.Exª quan to à sa ú de e ao de sem pre go.
Além de de sem pre ga do, o do en te che ga ao hos pi tal
em bus ca de uma re ce i ta mé di ca – pas sa da quan tas
ve zes por V. Exª – de um re mé dio que ele não pode
com prar por que é mu i to caro. Para es ses ca sos, a
Ceme era uma sa í da ex tra or di ná ria. Qu e ro pa ra be ni-
zar V. Exª por tudo, agra de cer a men ção hon ro sa que
fez a meu res pe i to da mi nha pes soa e ao meu Go ver-
no e di zer que V. Exª foi um gran de Go ver na dor e Pre -
fe i to! Nin guém des co nhe ce isso! Se gu ra men te, V. Exª
ino vou em mu i tas co i sas, como ino vou na Me di ci na, e
so mos tes te mu nhas do que acon te ceu, quan do V. Exª
era um jo vem mé di co em Par na í ba. Além de me so li-
da ri zar com V. Exª, que ro pro por uma cor ren te do Se -
na do para le var mos ao Pre si den te Lula uma pro pos ta
con cre ta, com ob je ti vos cer tos, de re a ti var a pro du-
ção de re mé di os da Ceme. O que cus ta? É mais ou

me nos o que o Fome Zero faz, por que, se vai ha ver
re cur sos para ga ran tir um pra to de co mi da, por dia,
para a po pu la ção, como não ha ve rá re cur sos para
com prar re mé dio, para ga ran tir a sa ú de, que vem logo 
atrás da fome? V.Exª tem toda ra zão! Qu e ro tam bém
lem brar que fui no me a do Go ver na dor no Go ver no
Mé di ci – con for me V. Exª aca bou de di zer –, que man -
dou um gran de Go ver na dor – e agra de ço duas, três
ve zes a V. Exª esse elo gio –, mas di ria tam bém que S.
Exª cri ou a Ceme, que teve o apo io do Pre si den te
José Sar ney du ran te seu go ver no. Se na dor Mão San -
ta, va mos fa zer a cru za da da vol ta da Ceme. Te nho
cer te za de que o povo bra si le i ro, par te des ta Casa e
pro va vel men te da Câ ma ra vão nos apo i ar nes ta ini ci-
a ti va de re cri ar a Ceme. Se ria uma gran de opor tu ni-
da de para o Go ver no Lula, que tan to está que ren do
ino var em fun ção do so ci al e do po bre, de pres tar um
gran de ser vi ço à Na ção bra si le i ra! Pa ra béns a V. Exª!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço ao 
Se na dor Alber to Sil va.

Qu e ro di zer ao Bra sil que o Pi a uí é um dos Esta -
dos que mais tem a ciên cia mé di ca avan ça da. Ela de i-
xa de ser re fe rên cia para ser uma ex ce lên cia! E há ra -
zão para isso. Nos so País, na dé ca da de 30, teve uma 
di ta du ra ci vil de Var gas, que pin çou te nen tes, co lo-
can do-os como in ter ven to res em todo o Bra sil. Co-
nos co foi di fe ren te! Nós, do Pi a uí, afas ta mos o in ter-
ven tor mi li tar e fo mos bus car um mé di co como nós, o
Dr. Leô ni das Mel lo, que, na sua vi são, as sim como
Jus ce li no, en cra vou em Te re si na um hos pi tal gi gan te,
e na sua sa be do ria, para bus car re cur sos, co lo cou o
nome de Ge tú lio Var gas, que era o in ter ven tor.

Por tan to, aque la re gião do Bra sil pas sou a pos -
su ir o mais atu a li za do e so fis ti ca do hos pi tal. Pos te ri-
or men te, o Go ver na dor Alber to Sil va, com sua ino va-
ção e in te li gên cia, bus cou hos pi ta is mon ta dos na
Ingla ter ra, vin dos em na vi os. Não sei como os trou xe,
mas sei que os co nhe ci, ad mi nis trei, con ser vei e am -
pli ei al guns, como os que ci tei, em Pi cos, Flo ri a no e
Te re si na. Isso fez com que Te re si na avan ças se tan to,
que di ria que um qua dro vale por dez mil pa la vras, se -
gun do Con fú cio.

Enco men dei uma pes qui sa ao cen tro ci rúr gi co
do ma i or hos pi tal, o Hos pi tal Ge tú lio Var gas, em que
Alber to Sil va ins ta lou um am bu la tó rio e nós cons tru í-
mos um pron to-so cor ro ane xo. To dos os dias, de cada 
cem ci rur gi as, trin ta e sete ma ra nhen ses são ope ra-
dos no hos pi tal de Te re si na. Pois nos che gam ir mãos
do To can tins, do Ama pá, do Pará, de Ro ra i ma etc.
Para con clu ir o avan ço, atu al men te nos sos ci rur giões
se or gu lham da tec no lo gia dos trans plan tes. Te re si na
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está avan çan do. O Pi a uí é um dos pou cos Esta dos do 
Bra sil a re a li zar trans plan tes de co ra ção com êxi to.

Então, hou ve es ses avan ços. Mas nos res sen ti-
mos de ter ha vi do esse re tro ces so; num ato equi vo ca-
do, va i do so ou de in te res ses es cu sos, para ser vir aos
la bo ra tó ri os ame ri ca nos, o go ver no pas sa do fe chou a 
Ceme.

Qu e ro di zer a V. Exªs que aqui está um li vro im -
pres so pelo Pre si den te Sar ney. Deus me per mi tiu tra -
ba lhar no Bra sil com qua tro pre si den tes. Fui pre fe i to
du ran te o Go ver no do Pre si den te Sar ney, de po is no
Go ver no do Sr. Fer nan do Col lor, de po is no Go ver no
do Pre si den te Ita mar Fran co, e go ver nei o Esta do do
Pi a uí quan do era pre si den te o Sr. Fer nan do Hen ri que
Car do so. Digo no ple ná rio – S. Exª está au sen te, gra -
ças a Deus, por que se ria de sa gra dá vel – que o mais
ge ne ro so e mais hu ma ni tá rio foi o Pre si den te José
Sar ney. Não bas tas se o Pro gra ma do Le i te, o me lhor
e mais acer ta do pro gra ma de com ba te à fome, por -
que fi xa va o ho mem no cam po e lhe ga ran tia o mais
im por tan te ali men to; não bas tas sem o Vale Trans por-
te e o Vale Ali men ta ção, o mais hu ma no de to dos os
pro gra mas foi aque le da im pe nho ra bi li da de do lar,
por que o lar é in de vas sá vel, é a igre ja da fa mí lia.
Como dis se Rui Bar bo sa que ali está, “a Pá tria é a fa -
mí lia am pli fi ca da”. Da mes ma ma ne i ra, trou xe da mi -
nha ci da de esse li vro, que pro va a exis tên cia fun da-
men tal dos me di ca men tos da Ceme, que tan to bem
trou xe ram.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes, do 
nos so Ama pá, mé di co bri lhan te, car di o lo gis ta re co-
nhe ci do, que re pre sen ta no Se na do aque le bra vo
povo.

O Sr. Pa pa léo Paes (Blo co/PTB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Qu e ro agra de cer a opor tu ni da de
que V. Exª me con ce de. Fico mu i to hon ra do em po der
apar teá-lo, por que es tou apar te an do um ho mem ex -
tre ma men te ex pe ri en te, como po lí ti co, como mé di co
– dez anos à mi nha fren te for ma do como mé di co.
Mas, com os meus 26 anos de for ma do, te nho já vi -
vên cia su fi ci en te para tes te mu nhar aqui lo a que V.Exª
se re fe riu em dis cur so. Qu e ro ci tar al guns pon tos im -
por tan tes, vi ven ci a dos por V. Exª e por mim tam bém,
que di zem res pe i to à or ga ni za ção do sis te ma de sa ú-
de no nos so País. No iní cio da dé ca da de 80, o Go ver-
no Fe de ral ins ti tu iu di re tri zes para a sa ú de pú bli ca no
Bra sil, as en tão Ações Inte gra das da Sa ú de; em me a-
dos da dé ca da de 80, tro cou de si gla, pas sou a ser
Su des* – Sis te ma Úni co e Des cen tra li za do da Sa ú de;
de po is re ce beu uma ou tra de no mi na ção, Sis te ma
Úni co de Sa ú de, SUS, o sis te ma que es ta mos vi ven-
ci an do hoje. Então, pu de mos tes te mu nhar que, du-

ran te pelo me nos es ses 22 anos, não hou ve gran des
evo lu ções. Ao con trá rio, se fi zer mos uma ava li a ção
por me no ri za da de to dos es ses sis te mas, ve re mos
que a sa ú de pú bli ca está cada vez mais de ca den te.
Re fi ro-me à sa ú de pú bli ca, sa ú de que aten de ao po -
bre, àque le que não tem di nhe i ro para uma con sul ta,
para com prar re mé dio e se quer para ali men tar bem a
sua fa mí lia. Digo que hou ve de ca dên cia exa ta men te
por que V. Exª se re fe riu a um li vro que sem pre car re-
ga va no lu gar do ta lão de che que, o Me men to Te ra-
pêu ti co da Ceme*, e a Cen tral de Me di ca men tos for -
ne cia aos ser vi ços pú bli cos de sa ú de, aos pos tos de
sa ú de, aos cen tros de sa ú de e aos hos pi ta is toda a
me di ca ção bá si ca para aten der ao po bre, e não so-
men te a es tes, mas tam bém a to dos que pre ci sa vam
ser aten di dos em uma casa de sa ú de. E, hoje, con fes-
so-lhe que foi um gran de aba lo na qua li da de do ser vi-
ço mé di co na área de sa ú de a ex tin ção da Ceme. Até
hoje não con se gui ram jus ti fi car o mo ti vo pelo qual ter-
mi na ram com esse gran de ser vi ço pres ta do pelo Go -
ver no Fe de ral à po pu la ção. Não sa be mos se foi al-
gum tipo de mal ver sa ção, qui se ram pu nir os di ri gen-
tes e aca ba ram pu nin do o povo. Essa re fe rên cia é im -
por tan te, por que o Se na dor Alber to Sil va tam bém
aqui já fez a sua pro po si ção de le var mos o nos so apo -
io para que te nha mos no va men te esse ser vi ço im por-
tan te para a sa ú de, por que é uma ne ces si da de do po -
bre. V. Exa se re fe riu aos ge né ri cos. Qual a fa i xa que
os ge né ri cos aten dem? É exa ta men te à clas se mé-
dia, que pode com prar o re mé dio e que pas sou a
com prá-lo por um pre ço mais ba i xo, mas que con ti nua
com pran do e pode, de uma for ma ou de ou tra, com -
prar esse re mé dio. Mas o po bre não pode com prar
ne nhum tipo de re mé dio. Então, Se na dor, eu gos ta ria
de de i xar a men sa gem de que com par ti lho com sua
in ten ção, com sua idéia e, te nho cer te za, to dos des sa
Casa com par ti lha rão tam bém, de le var mos ao nos so
Mi nis tro da Sa ú de, Hum ber to Cos ta, a Sua Exce lên-
cia o Pre si den te da Re pú bli ca a nos sa pre o cu pa ção
de ho mens vi vi dos na área da sa ú de, com pro me ti dos
to dos nós que so mos com o povo bra si le i ro, para que
pos sa mos re ver essa pos si bi li da de de ter a Ceme de
vol ta. E uma ou tra re fe rên cia tam bém que ro fa zer a
mo de los de sa ú de. Não po de mos ja ma is, V. Exa ci tou
mu i to bem, co pi ar mo de los que não têm nada a ver
com esse país con ti nen tal. O Bra sil é um País gran de,
mu i to che io de pro ble mas so ci a is; o que se en con tra
no sul do país é to tal men te di fe ren te da qui lo que se
en con tra no ex tre mo nor te, as do en ças são di fe ren-
tes, as ali men ta ções são di fe ren tes, as eco no mi as
são di fe ren tes. Então, não po de mos tra zer um mo de lo
como o cu ba no, para o nos so País. Essa vin da de mé -
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di cos, prin ci pal men te de Cuba para cá, para o Bra sil,
tem como ob je ti vo, pro va vel men te o pre en chi men to
de es pa ços no in te ri or de nos so País, nos Mu ni cí pi os
mais dis tan tes. Não sa be mos qual a real for ma ção
pro fis si o nal des ses mé di cos, o que nos de i xa em dú -
vi da se en vol vi men tos po lí ti cos tam bém acom pa-
nham a ação mé di ca. É uma pre o cu pa ção por que os
in te ri o res es tão dis tan tes do con tro le dos go ver nan-
tes. De re pen te, po de rá ha ver en vol vi men to po lí ti co,
par ti dá rio, ide o ló gi co, jun ta men te com a ação mé di ca.
Te mos, em nos so País, con di ções de in te ri o ri zar a
Me di ci na com mé di cos for ma dos por nós. Te mos que
in cen ti var os jo vens mé di cos a irem para o in te ri or e lá 
pres ta rem ser vi ço. Não po de mos que rer que um mé -
di co que aca ba de for mar-se, vá de sen vol ver sua ati -
vi da de pro fis si o nal no in te ri or para ga nhar um, dois,
três sa lá ri os mí ni mos. Assim, não há in cen ti vo al gum.
Te mos que re com pen sá-lo bem fi nan ce i ra men te,
dan do-lhe con di ções de tra ba lho, e fa zer com que os
Go ver nos Esta du a is in vis tam na área de sa ú de. É
pre ci so par ti ci par ati va men te da re mu ne ra ção dos
mé di cos do in te ri or, fis ca li zan do os pre fe i tos no sen ti-
do de que lhes dêem o me lhor aten di men to pos sí vel.
Assim, va mos de sen vol ver as ap ti dões dos nos sos
pro fis si o na is mé di cos, en fer me i ros, bi o quí mi cos.
Enfim, de to dos os que fa zem par te da área de sa ú de.
Se na dor Mão San ta, que ro de i xar essa pe que na co -
la bo ra ção para que pos sa mos re fle tir – já que fa ze-
mos par te da Sub co mis são de Sa ú de – so bre toda a
ex pe riên cia de vida que te mos, mé di cos ou não. Que
essa dis cus são seja en ca ra da com se ri e da de. Vo ta-
mos no Pre si den te Lula acre di tan do que a área so ci al
se ria a de ma i or in te res se do Go ver no. E o in ves ti-
men to prin ci pal, hoje, está na área de sa ú de. Mu i to
obri ga do pelo apar te que V. Exª me con ce deu. Espe -
ra mos, to dos nós, con tar com a com pre en são do Go -
ver no Fe de ral para que as ações na área de sa ú de
se jam ime di a ta men te ini ci a das. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Se na dor Mão San ta, in fe liz men te V. Exª já ex ce deu
seu tem po em 13 mi nu tos. Faço um ape lo para que V.
Exª en cer re o seu dis cur so.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nes ses três
mi nu tos vou agra de cer a in ter ven ção do no bre Se na-
dor Pa pa léo Paes que, em boa hora, cri ou, nes ta
Casa, a Sub co mis são de Sa ú de, da qual S. Exª é Pre -
si den te; o Se na dor Au gus to Bo te lho, de Ro ra i ma, é o
Vice-Pre si den te; e eu fui con vi da do para ser o Re la-
tor.

O mé di co de fa mí lia que ti ve mos, é um exem plo
de amor ao Bra sil. Te mos que amar o Bra sil, a nos sa
gen te. Não co nhe ço na his tó ria do mun do um mé di co

de fa mí lia me lhor do que esse que co nhe ci, no Pi a uí,
o qual me ins pi rou a se guir a mes ma pro fis são. Re fi-
ro-me ao ir mão do Se na dor Alber to Sil va, o Dr. João
Sil va Fi lho, aque le clí ni co-ge ral hu ma ni tá rio, que fez
da ciên cia mé di ca a mais hu ma na das ciên ci as e do
mé di co, o gran de ben fe i tor da Hu ma ni da de.

Quis Deus que o nome a ser dado ao ae ro por to
de Par na í ba es te ja nas mi nhas mãos. Sou o Re la tor
do pro je to que pro põe uma ho me na gem do povo do
Pi a uí àque le mé di co de fa mí lia, que é um sím bo lo. É
isto que é can ta do: Cuba tem mé di cos de fa mí lia; o Pi -
a uí sem pre teve aque les clí ni cos de di ca dos, amo ro-
sos.

Então, es sas são as nos sas pa la vras, na cer te-
za de que o Se na do será de ci si vo para fa zer vol tar ao
povo a as sis tên cia à sa ú de. Assim como o Sol é igual
para to dos – seus ra i os che gam para dar vida a tudo
–, a sa ú de tam bém deve ser igual para to dos. Os ra i os
da Me di ci na são os me di ca men tos que es tão fal tan do
ao po bre.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Com a pa la vra o Se na dor João Ca pi be ri be. Mas, 

an tes, Se na dor, eu gos ta ria, aqui pre si din do even tu-
al men te esta ses são, de fa zer um ape lo aos Srs. Se -
na do res no sen ti do de que não ul tra pas sem os 20 mi -
nu tos re gi men ta is. Esse ape lo não é di ri gi do ape nas
ao Se na dor João Ca pi be ri be, mas a to dos os ora do-
res que ocu pa rem a tri bu na.

Tem S. Exª a pa la vra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Será res pe i ta do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na para exer cer a fun ção que nos foi de le ga-
da pelo povo do Ama pá, como Se na dor da Re pú bli ca.
Uma des sas fun ções é a de to mar a ini ci a ti va le gis la ti-
va. Hoje é um dia im por tan te, nes se iní cio de man da to
nes ta Casa, por que es tou apre sen tan do à Casa o
meu pri me i ro pro je to de lei. Usan do a lin gua gem do
Se na dor Mão San ta, mé di co-ci rur gião que me an te-
ce deu, eu di ria que esse pro je to é ins tru men to ci rúr gi-
co po de ro so. Tal vez ele seja mais po de ro so do que o
pró prio ins tru men to ci rúr gi co, pois tem como fi na li da-
de re cu pe rar a con fi an ça do ci da dão con tri bu in te no
Po der Pú bli co.

Esse pro je to acres cen ta à Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal al guns ar ti gos. Um de les tor na obri ga tó ria
a pu bli ca ção dos atos dos ges to res pú bli cos, di a ri a-
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men te, em tem po real, numa pá gi na es pe cí fi ca da
Inter net. De um lado de vem ser re la ci o na dos os gas -
tos e de ou tro, as re ce i tas.

Esse pro je to é re sul ta do da nos sa ex pe riên cia
como Go ver na dor – e aqui são vá ri os os Go ver na do-
res. Esta Casa tem, pelo me nos, mais de vin te ex-Go -
ver na do res. Um dos mais gra ves pro ble mas que en -
fren ta mos é a fal ta de cre di bi li da de nas ins ti tu i ções
pú bli cas, prin ci pal men te nas ins ti tu i ções ges to ras de
re cur sos pú bli cos.

Esse pro je to tor na rá trans pa ren te a apli ca ção
dos re cur sos – e hoje não há mais se gre do tec no ló gi-
co para ope rar essa trans pa rên cia. A des ti na ção de
cada cen ta vo de re ce i ta pú bli ca, de re ce i ta ori un da da 
con tri bu i ção do ci da dão será pu bli ca da di a ri a men te.
Os en tes pú bli cos de ve rão ex por as suas con tas ban -
cá ri as para de mons trar a re ce i ta, de um lado, e de ou -
tro, as suas des pe sas. De ve rão fa zer isso to dos os
en tes pú bli cos – os Mu ni cí pi os, os Esta dos e a União
–, para que pos sa mos acom pa nhar o que é fe i to com
a nos sa con tri bu i ção.

Acom pa nha mos os nos sos des con tos. Estou
aqui com o meu con tra che que. E des con to, to dos os
me ses, R$3.180,00. E to dos nós que so mos fun ci o-
ná ri os pú bli cos – e re ce be mos um sa lá rio que au-
men ta para 27,5% a alí quo ta de des con to do Impos to
de Ren da, que acho jus to, por que quem ga nha mais
tem que pa gar mais – não sa be mos qual o ca mi nho
que esse di nhe i ro toma, nós não con se gui mos acom -
pa nhar os gas tos des se re cur so. Ora, se esse di nhe i-
ro é re sul ta do da mi nha con tri bu i ção, da con tri bu i ção
de to dos aqui, da con tri bu i ção de cada ci da dão e ci -
da dã, rico ou po bre, des te País, pa re ce-me um di re i to
le gí ti mo acom pa nhar es ses gas tos.

O ob je ti vo, evi den te men te, é di mi nu ir a des con-
fi an ça do con tri bu in te e tam bém o cons tran gi men to
do ges tor pú bli co. Em toda pes qui sa de opi nião pú bli-
ca, o grau de des con fi an ça em re la ção à ges tão pú bli-
ca no Bra sil é ele va dís si mo. Não há me lhor ins tru-
men to do que a Inter net. Hoje, 8,6% do povo bra si le i ro
– mais de 15 mi lhões de pes so as – tem aces so à
Inter net, o que não é mu i to, mas já é sig ni fi ca ti vo.
Essas pes so as po de rão es ta be le cer um con tro le so -
ci al nos gas tos de cada ór gão pú bli co e re du zir a sua
des con fi an ça.

Os ges to res pres tam con tas, mas em lin gua gem
co di fi ca da. Há trans pa rên cia, mas ain da em lin gua-
gem co di fi ca da, como é o caso do Si a fi, em que só os
es pe ci a lis tas po dem de co di fi car os gas tos apre sen ta-
dos. Por tan to, é ne ces sá ria uma de co di fi ca ção que
ofe re ça ao con tri bu in te uma le i tu ra sim ples, de modo

que ele pos sa exer cer um con tro le to tal dos gas tos
pú bli cos.

Essa in for ma ção em tem po real de re ce i tas e
des pe sas pode ser tam bém pre ven ti va, ela pode cri ar
re des de acom pa nha men to do Orça men to Pú bli co.
Essa nova prá ti ca de con tro le so ci al do Orça men to
Pú bli co pode che gar as nos sas es co las. Por que não
fa zer edu ca ção fis cal nas es co las, acom pa nha men to
de ges tão pú bli ca, acom pa nha men to de or ça men to?
Não há tan ta di fe ren ça en tre o or ça men to fa mi li ar e o
pú bli co. O que há é que o fa mi li ar nós do mi na mos,
nós co nhe ce mos a re ce i ta dos nos sos sa lá ri os e sa -
be mos das des pe sas pri o ri tá ri as para sus ten tar a
nos sa fa mí lia. No en tan to, des co nhe ce mos as re ce i-
tas pú bli cas. E se des co nhe ce mos as re ce i tas, mu i to
mais as des pe sas.

Então, esse pro je to tem o ob je ti vo de tor nar ab -
so lu ta men te trans pa ren tes e cla ras as re ce i tas e as
des pe sas pú bli cas. Pre ve nir des vio de re cur sos é a
con tri bu i ção que esse pro je to pode dar. Em ge ral, so -
men te se des co brem os des vi os, a cor rup ção, a mal -
ver sa ção de re cur sos pú bli cos de po is que o cri me foi
co me ti do. Di fi cil men te se tem a opor tu ni da de de des -
co brir e pre ve nir an tes. Eu pos so ci tar um caso, por -
que esse pro je to é re sul ta do da ex pe riên cia que nós
de sen vol ve mos no Ama pá, e ela é pú bli ca. Tudo o que 
eu fa lar aqui os Srs. Se na do res, as Srªs Se na do ras e
os te les pec ta do res da TV Se na do te rão a opor tu ni-
da de de con fir mar.

Essa lei é ba se a da em um sis te ma que nós
mon ta mos quan do eu era Go ver na dor do Ama pá.
Bas ta aces sar o en de re ço: .

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Pois não, tem o apar te V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Eu
não que ro in ter rom per o im por tan te pro nun ci a men to
de V. Exª, Se na dor, mas cum pri men tá-lo, sim. Pen so
que o pro je to de V. Exª é uma con tri bu i ção ines ti má vel
para o que a po pu la ção toda an se ia: o re en con tro, a
co in ci dên cia da éti ca com a po lí ti ca. So men te a trans -
pa rên cia pode fa zer co in ci dir a éti ca com a con fi an ça
da po pu la ção no bom e ho nes to de sem pe nho dos
seus go ver nan tes, dos res pon sá ve is pela ad mi nis tra-
ção pú bli ca em todo o País. O ca mi nho é este mes mo:
o de sus ci tar a trans pa rên cia, de obri gá-la. Esse é o
úni co meio efi caz de com ba te a toda for ma de des vio,
de cor rup ção e de ir re gu la ri da de. Acre di to que V. Exª
tem toda a ra zão e o cum pri men to por isso. É cla ro,
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sa ben do que isso vem de uma ex pe riên cia do seu
Go ver no no Ama pá, o que é mais uma ra zão para
cum pri men tá-lo. Pa ra béns!

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor João
Ca bi pe ri be, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo seu apar-
te. Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor João
Ca pi be ri be, V. Exª está fa zen do todo o País res pe i tar
a Cons ti tu i ção, relê-la, re vi vê-la, que é o ca mi nho e a
luz. Um país sem cons ti tu i ção, não dá cer to. Lá está
es cri to que uma ges tão pú bli ca tem de ser sub mis sa
à im pes so a li da de, à le ga li da de, à mo ra li da de e à pu -
bli ci da de, que é jus ta men te a trans pa rên cia, tra du zin-
do. Trou xe V. Exª essa pu bli ci da de ao sis te ma mais
mo der no que é a Inter net. Foi uma boa ins pi ra ção que 
re sul ta rá em uma gran de con tri bu i ção ao nos so País.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Se na dor João Ca pi be ri be, per mi te-me V. Exª
um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mão San ta.

Pois não, Se na dor Ge ral do Mes qui ta, tem V. Exª
o apar te.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Se na dor João Ca pi be ri be, com pa nhe i ro que
vive na mes ma mar gem do rio, nós vi ve mos em pon -
tos di fe ren tes do mes mo rio: na foz e na ca be ce i ra.
Quis o des ti no que eu che gas se aqui ao Se na do, jun -
ta men te com V.Exª, no mes mo mo men to. Para mim, é 
uma sa tis fa ção e um pri vi lé gio, pois há mu i to tem po,
no que diz res pe i to à mi li tân cia no nos so Par ti do, o
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, eu te nho e sem pre tive V.
Exª como uma re fe rên cia im por tan te, a pon to de, pra -
ze ro sa men te, tê-lo como o meu guru po lí ti co na nos -
sa le gen da e cer ta men te aqui no Se na do Fe de ral.
Com esse pro je to, V. Exª si na li za e im põe a to dos nós
a re fle xão e a ob ser vân cia de algo fun da men tal. Se V.
Exª me per gun tas se qual se ria mi nha ma i or ex pec ta ti-
va em re la ção ao Go ver no do Pre si den te Lula, eu di -
ria que uma das prin ci pa is se ria a par ti ci pa ção po pu-
lar, tão can ta da em pro sa e ver so. Acre di to que, des ta
vez, ela se efe ti va rá em ações cla ras e ob je ti vas. Traz
V. Exª à tona a evi dên cia de que isso po de rá se cons ti-
tu ir em uma re a li da de mu i to em bre ve. A co la bo ra ção
de V. Exª, ao pro por ao Se na do Fe de ral um pro je to de
lei, tor nan do obri ga tó ria a di vul ga ção, por pá gi nas na
Inter net, não so men te do que Esta dos, Mu ni cí pi os e
União ar re ca dam como tam bém gas tam, dá V. Exª
uma enor me con tri bu i ção a esta cru za da que o Pre si-

den te Lula se im pôs e to dos nós es ta mos an si o sos
para que acon te ça em nos so País – trans pa rên cia.
Nes te fi nal de se ma na, es ti ve no meu Esta do que ri do,
o Acre, e par ti ci pei da ina u gu ra ção do novo pré dio da
Jus ti ça Fe de ral. Na que la oca sião, o Dr. Jair Fa gun-
des, um jo vem Juiz Fe de ral bri lhan te que tem jun ta-
men te com o Dr. Luiz Fran cis co en fren ta do o cri me or -
ga ni za do no Esta do do Acre e com re sul ta dos ple na-
men te sa tis fa tó ri os, des cre ven do o pré dio que es ta va
sen do ina u gu ra do, fez ques tão de res sal tar o fato de
que ali ha via pre do mi nân cia do con cre to e do vi dro. E
ele men ci o na va que aqui lo não era por aca so. O con -
cre to sim bo li za va a for ça, a de ter mi na ção dos ma gis-
tra dos que atu am na que la Jus ti ça Fe de ral do Esta do
do Acre e a pre do mi nân cia do vi dro na que le pré dio di -
zia que sim bo li za va exa ta men te essa trans pa rên cia
que V. Exª bus ca e que, quan do Go ver na dor do Esta -
do do Ama pá, im plan tou na ad mi nis tra ção es ta du al.
Res sal to essa ques tão, por que, para mim, isso é algo
mu i to im por tan te, o ver da de i ro pri vi lé gio de es tar aqui 
no Se na do Fe de ral com V. Exª. Espe ro que, den tro em 
bre ve, eu pos sa ter o pra zer de par ti ci par da dis cus-
são e da vo ta ção des se pro je to tão im por tan te, por -
que te nho cer te za que, com ele, es ta re mos avan çan-
do ra pi da men te no ob je ti vo de im pri mir a real trans pa-
rên cia na ad mi nis tra ção pú bli ca des te País, o que tan -
to pre ci sa mos para afas tar bi om bos, fan tas mas, obs -
cu ri da des, que te i mam ain da em con vi ver co nos co e
que tan to nos en ver go nham. Se na dor João Ca pi be ri-
be, pa ra béns pelo seu dis cur so e pela sua ini ci a ti va,
para a qual, de pú bli co, já ma ni fes to a mi nha in te i ra
so li da ri e da de e apro va ção. Como dis se, es pe ro po der
vo tar esse pro je to, dan do-lhe um “sim” se gu ro, mu i to
em bre ve. Mu i to obri ga do.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pa pa léo Paes.
O Sr. Pa pa léo Paes (Blo co/PTB – AP) – Se na-

dor João Ca pi be ri be, de se jo, como re pre sen tan te do
povo do Ama pá, pa ra be ni zá-lo pela ini ci a ti va de V.
Exª, di zen do que esse pro je to, na nos sa opi nião, é ex -
tre ma men te im por tan te para o nos so País. Acre di to
que seja o pre cur sor de ou tras me di das que ve nham
re al men te cla re ar para to dos nós, para toda a po pu la-
ção bra si le i ra so bre a ques tão das ver bas pú bli cas.
Seu pro je to dará ao povo a con di ção de acom pa nhar
as re ce i tas e as des pe sas do País, em ní vel fe de ral,
es ta du al e mu ni ci pal. Digo que é pre cur sor de ou tras
me di das por que nós te mos que al can çar tam bém
uma área mu i to di fí cil e mu i to co men ta da de ser al -
can ça da: as me sas de li ci ta ções. To dos nos pre o cu-
pa mos com isso. Fui Pre fe i to do Mu ni cí pio de Ma ca-
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pá, ca pi tal do Esta do do Ama pá, e a mi nha gran de
pre o cu pa ção não era pro pri a men te com o ba lan ço –
re ce i ta-des pe sas –, mas sim de que for ma eram fe i-
tas aque las des pe sas. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e di -
zer que o povo cla ma por sa ber se aque la par ti da de
me di ca men tos que foi ven di da para o Go ver no, seja
Fe de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, se aque la nota, que
foi dada como re ce bi da, cor res pon de à en tra da da-
que les me di ca men tos nos seus ar ma zéns, nos seus
de pó si tos, de me di ca men tos. Pa ra béns a V.Exª. Esta -
mos jun tos aqui para lu tar pelo nos so Esta do. E esse
seu pro je to vem ao en con tro dos an se i os da po pu la-
ção, prin ci pal men te em se tra tan do des sa ques tão
po lí ti ca, por que de i xa, a cada dia, o povo mais pró xi-
mo do po lí ti co e ca paz de me lhor jul gar o po lí ti co.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pa pa léo Paes.

V. Exª le van tou um pon to fun da men tal, que é a
ques tão das com pras. O pro je to pre vê que to das as li -
ci ta ções e to ma das de pre ços se jam ve i cu la das pela
Inter net, não só as do Exe cu ti vo, mas tam bém as do
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio. O pro je to pro cu ra ser o mais
abran gen te pos sí vel e in cor po ra in clu si ve al guns en -
ca mi nha men tos que já exis tem nes ta Casa.

Con ce do o apar te ao Se na dor Alber to Sil va.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Caro Se na-

dor, o dis cur so de V.Exª des per tou a aten ção de to dos
nós. Exis te uma le gis la ção mu i to gran de a res pe i to
das li ci ta ções e dos Tri bu na is de Con tas. Nós, que fo -
mos Go ver na do res, sa be mos dis so. O nos so com pa-
nhe i ro Mão San ta aca bou de di zer que ao ges tor
com pe te, no seu ato de di ri gir, atu ar com se ri e da de,
ho nes ti da de e trans pa rên cia. Além dis so, V. Exª aca -
bou de acres cen tar a ques tão da pu bli ci da de, para
que to dos acom pa nhem os atos da ges tão no Mu ni cí-
pio, no Esta do ou no Go ver no Fe de ral. Pa ra béns a V.
Exª. Entre tan to, para que se pu bli quem di a ri a men te
nas pá gi nas da Inter net to dos os atos do Exe cu ti vo –
e ago ra V. Exª tam bém es ten de ao Le gis la ti vo e ao Ju -
di ciá rio – é ne ces sá rio ha ver uma or ga ni za ção mu i to
bem ela bo ra da nos or ga nis mos di ri gen tes. Não se
po dem omi tir qua is quer atos de com pra, des pe sa ou
re ce i ta, mas, com a in for má ti ca, tudo é mais fá cil.
Cum pri men to V. Exª. Se na dor João Ca pi be ri be, além
de sa ber como está sen do apli ca do o di nhe i ro, o povo
quer ver o que está sen do fe i to. Tra ta-se da auto-es ti-
ma do povo. O povo pre ci sa sa ber que o go ver nan te
está en cam pan do seus an se i os. E quan tas ve zes nos
per de mos em mu i ta bu ro cra cia e es que ce mos que o
povo está es pe ran do al gu ma obra: uma es co la, um
hos pi tal, uma ma ter ni da de, algo que tra ga a cer te za
de que os go ver nan tes es tão tra ba lhan do para a so ci-

e da de. Em todo caso, meus pa ra béns a V. Exª, que
im plan tou esse re gi me no seu Esta do, e tam bém
meus cum pri men tos pela pro pos ta, que, se gu ra men-
te, terá o nos so apo io nes ta Casa do povo, que é o
Se na do Fe de ral.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Alber to Sil va.

Sr. Pre si den te, para con clu ir a apre sen ta ção do
meu pri me i ro pro je to de lei, que faz par te da mi nha
his tó ria de vida, que ro ci tar dois exem plos im por tan-
tes para es cla re cer aos Srs. Se na do res. Um de les é
pre ven ti vo. Eu di ria que, com a al ter nân cia de po der
no Bra sil, com a as cen são de Lula à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, há es pa ço de re cu pe ra ção da res pu bli ca.
O pro je to vai exa ta men te ao en con tro des sa re cu pe-
ra ção. O ci da dão pas sa rá a exer cer con tro le da qui lo
que é de to dos.

Eu di ria que a cor rup ção em nos so País, des -
gra ça da men te, en tre tan tos ou tros da nos que pro vo-
ca, é con cen tra do ra de ren da por que tira dos po bres
para con cen trar nas mãos de uns pou cos ri cos.

Tra go um exem plo de como é pre ven ti vo, pois o
ci da dão pode acom pa nhar o Esta do pela in ter net.
Insis to por que atu al men te a te le má ti ca é uma tec no-
lo gia à dis po si ção do ci da dão. Aque les que es tão as -
sis tin do a este de ba te po dem fa zer um acom pa nha-
men to por meio dos en de re ços que apre sen ta rei. Po -
de mos aces sar a pá gi na do Go ver no do Ama pá, o
Esta do mais pre ser va do des te País, pelo en de re ço .
No lado es quer do da pá gi na, apa re ce uma ja ne la e,
se cli car mos so bre a mes ma, apa re ce rá “a ges tão do
di nhe i ro pú bli co” e se le ci o na mos “gas tos pú bli cos”.
Nes sa tela, po de mos se le ci o nar por “ór gão” ou por
“ele men to de des pe sa”. Da rei um exem plo, ocor ri do
no dia 03 de ou tu bro do ano pas sa do. Se aces sar mos
a “Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do” e for mos em “con -
tra tos de con sul to ria”, en con tra re mos dois em pe nhos
emi ti dos no dia 3 de ou tu bro: um no va lor de R$1,512
mi lhão; e ou tro no va lor de R$810 mil. Qu an do, no dia
03 de ou tu bro, vi mos no site es ses dois em pe nhos
num ór gão do Go ver no que tem como Orça men to
anu al R$1 mi lhão, des con fi a mos e ime di a ta men te
aci o na mos o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Em me nos
de 24 ho ras, os re cur sos fo ram blo que a dos nas con -
tas dos be ne fi ciá ri os e re cu pe ra mos para a so ci e da-
de R$2,4 mi lhões em uma ação pre ven ti va.

Qu e re mos com esse pro je to con cla mar a so ci e-
da de a par ti ci par de uma ação pre ven ti va de com ba te
à cor rup ção. E te nho con vic ção, pe las pa la vras que
ouvi dos Srs. Se na do res aqui, que o pro je to será de -
ba ti do e apro va do no Se na do. Devo di zer que, nes te
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mes mo mo men to, a De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri be
está dan do en tra da des se pro je to na Câ ma ra, por que
a so ci e da de tem pres sa. A cor rup ção é uma tra gé dia
da so ci e da de bra si le i ra, pois con cen tra ren da. Nun ca
va mos aca bar com a cor rup ção, mas po de mos cri ar
im por tan tes me ca nis mos de con tro le.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a opi nião pú bli ca na ci o nal acom pa nhou as di fi-
cul da des que ti ve mos nas re la ções com o Po der Ju di-
ciá rio e com a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do
Ama pá. As di fi cul da des ori gi na ram-se de uma ati tu de
que re ve la rei aqui. Se o con tro le so ci al fos se mais rí gi-
do, eu não te ria pas sa do pe los dis sa bo res que pas sei
no Go ver no do Ama pá.

Ve jam o que acon te ceu no es pa ço com pre en di-
do en tre o 15 de no vem bro de 1994 e o 1º de ja ne i ro
de 1995, quan do to mei pos se como Go ver na dor.
Como to dos sa be mos, a LDO es ta va vo ta da e a vo ta-
ção do Orça men to es ta va pra ti ca men te con clu í da na
Assem bléia. Qu an do me ele gi, o Go ver na dor à épo ca
fez vol tar o or ça men to e to dos os re cur sos de in ves ti-
men to fo ram trans fe ri dos do Exe cu ti vo para o Tri bu nal
de Con tas, o Mi nis té rio Pú bli co, o Tri bu nal de Jus ti ça
e a Assem bléia Le gis la ti va.

Te nho aqui os da dos que de mons tram que em
1994 o Esta do in ves tiu – e ti nha essa ca pa ci da de –
R$98 mi lhões. Em 1995, caiu para R$22 mi lhões. Os
gas tos dos Po de res, que em 1994 fo ram da or dem de
R$49 mi lhões, su bi ram em 1995 para R$104 mi lhões,
im pos si bi li tan do-me de go ver nar o Esta do do Ama pá.
Tive que lu tar para re cu pe rar a ca pa ci da de de in ves tir.

É evi den te que ra zões tor na ram a con vi vên cia
di fí cil, pois é inad mis sí vel que em um Esta do po bre se 
trans fi ram os re cur sos para in ves ti men tos ina diá ve is,
como é o caso do es go to sa ni tá rio, água tra ta da e es -
co las de qua li da de para as nos sas cri an ças e ado les-
cen tes.

Isso está es pe lha do na Inter net. Uma vez que
fi ze mos ques tão de tra tar do as sun to com a mais ab -
so lu ta trans pa rên cia, ago ra te mos a opor tu ni da de de
es cla re cer o fato à so ci e da de bra si le i ra, que acom pa-
nhou as di fi cul da des por que pas sei a fim de go ver nar
um Esta do que de ma ne i ra al gu ma pas sa ria por tais
di fi cul da des se não fos se a in com pre en são das eli tes,
ao trans fe rir re cur sos fun da men ta is da so ci e da de
para as suas ins ti tu i ções.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, res pon do por mais de 200 pro ces sos. Ain da na 
se ma na pas sa da, exa ta men te por ha ver re ve la do o
su mi ço de re cur sos or ça men tá ri os ocor ri dos no in ter-
reg no da ele i ção, em 1994, e da pos se, no dia 1º de

ja ne i ro de 1995, fui con de na do a pa gar uma in de ni za-
ção, em pri me i ra ins tân cia, de R$90 mil. E isso não
pode mais se re pe tir, pois a so ci e da de bra si le i ra con -
ta rá com uma lei que obri ga a trans pa rên cia dos atos
de ges tão or ça men tá ria e fi nan ce i ra, lei que obri ga rá
tam bém a pu bli ci da de das con tas ban cá ri as e que
cada ór gão dis po ni bi li ze pelo me nos dois ter mi na is
de com pu ta do res em suas por tas. Sa be mos que a so -
ci e da de bra si le i ra ain da está lon ge de ser uma so ci e-
da de di gi tal. Mas, se ape nas 10% da po pu la ção tem
aces so à rede mun di al de com pu ta do res, de ve mos
obri gar a que os ór gãos ins ta lem ter mi na is em suas
por tas, a fim de que os 90% te nham aces so à pres ta-
ção de con tas diá ri as, que deve ser em tem po real.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to
obri ga do pela to le rân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Con ti nua a lis ta dos ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, co mu ni co a V. Exªs que, 
na úl ti ma se ma na, dei en tra da em um pro je to de lei al-
te ran do a re da ção da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, que dis põe so bre o pla no de cus te io da se gu ri-
da de so ci al, de for ma a isen tar os em pre ga do res de
re co lher con tri bu i ções so bre as re mu ne ra ções pa gas
a em pre ga dos ape na dos em re gi me aber to e egres -
sos em li vra men to con di ci o nal.

A cri mi na li da de do País, a in se gu ran ça pú bli ca,
têm-se cons ti tu í do um gra ve e gran de tor men to à po -
pu la ção bra si le i ra. Embo ra não es te ja mos hoje numa
guer ra con fla gra da en tre na ções, mas não é de ma is
ou ab sur do di zer que o Bra sil pas sa, como ou tros Se -
na do res já afir ma ram, por ple na guer ra ci vil, a guer ra
ur ba na, ma tan do anu al men te tan to quan to ma tou,
ago ra, a guer ra do Ira que.

Eu dis se na se ma na pas sa da e re pi to que a cri -
mi na li da de en vol ve uma ques tão ma i or, mais am pla,
e como tal deve ser tra ta da. O Le gis la ti vo bra si le i ro
não deve pon tu ar ações iso la das, aqui e aco lá, quan -
do fa tos cri mi no sos nos sur pre en dem e sur pre en dem
toda a Na ção bra si le i ra. Tem sido a pra xe no Par la-
men to bra si le i ro, em mo men tos cru ci a is por que pas -
sa a so ci e da de bra si le i ra, o Con gres so de for ma ur -
gen te sair às pres sas para acu dir e apre sen tar um re -
mé dio ju rí di co para si tu a ções pon tu a is que ocor rem
sem pre, de re gra, no Sul e no Su des te do País, das
mais gra ves às me nos gra ves, em bo ra com po ten ci al
des tru ti vo mu i to gran de, como o as sas si na to de um
juiz, o rap to de pes so as in de fe sas, o se qües tro, o as -
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sas si na to de po lí ti cos e até mes mo a agres são por
cães da raça Pit Bull.

O Con gres so Na ci o nal – Se na do Fe de ral e Câ -
ma ra dos De pu ta dos – mo bi li za-se para a vo ta ção de
uma lei pro i bi ti va que visa a au men tar a pena em ti pos
de li tu o sos pre vis tos no Có di go Pe nal. De fen di a sua
apro va ção na se ma na pas sa da e vejo vá ri os de V.
Exªs as sim tam bém pro ce de rem.

A Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, cri a da
re cen te men te no Se na do Fe de ral, re a li zou na se ma-
na pas sa da re u nião que re pu to a mais pro ve i to sa
pos sí vel, pois, por meio dela, es ta be le ceu-se um es -
tu do ma i or, ma cro da pro ble má ti ca bra si le i ra.
Enquan to isso, o Po der Ju di ciá rio se cons ci en ti za – e
é pre ci so fazê-lo – no sen ti do de fa zer per ma ne cer na
ca de ia aque les que tra zem a in tran qüi li da de à so ci e-
da de bra si le i ra e não ser tão frou xo como tem sido,
nes te País, de Nor te a Sul, de Les te a Oes te, de vi do,
in clu si ve, ao so fri men to re cen te na sua pró pria car ne.

Pa ra le la men te, com pe te ao Pode Le gis la ti vo o
apro fun da men to da ques tão para o ofe re ci men to de
uma so lu ção abran gen te, pro fun da, mais am pla, de
fun do du ra dou ro, pro cu ran do abran ger to dos os as-
pec tos cri mi no ló gi cos, so ci a is, po lí ti cos, de ad mi nis-
tra ção pú bli ca, de re gi me pe ni ten ciá rio. Essa so lu ção,
se não de fi ni ti va, deve ser ex tre ma men te aca len ta do-
ra para a di mi nu i ção con si de rá vel dos ín di ces de cri -
mi na li da de atu a is.

Não obs tan te ter esse ra ci o cí nio, ter essa con -
vic ção, tra go para apre ci a ção de V. Exªs um pro je to
de lei pon tu al, que en ten do pos sa ser dis cu ti do e apri -
mo ra do no Se na do Fe de ral e que visa es ta be le cer,
por ou tro lado, as con di ções mí ni mas ne ces sá ri as à
se gu ran ça pú bli ca, à di mi nu i ção da cri mi na li da de. O
pro je to a que me re fi ro tra ta da re in ci dên cia da que les
que co me te ram cri mes e que não fo ram re cu pe ra dos,
pois o sis te ma, na ma i o ria das ve zes, não ofe re ce
con di ções à re cu pe ra ção e a pró pria so ci e da de dis -
cri mi na-os, fa zen do com que o ci da dão vol te a de lin-
qüir, a co me ter a re in ci dên cia, a re in ci dir no cri me de
for ma es pe cí fi ca ou até mes mo ge né ri ca.

É pre ci so que nos cons ci en ti ze mos e cri e mos
as con di ções ne ces sá ri as pelo me nos para que aque -
les que cum pri ram a pena ou par te dela, e que, como
de cor rên cia do re gi me aber to ou semi-aber to, se
cons ci en ti za ram da ne ces si da de de ser re in te gra dos
ao con ví vio so ci al, pos sam ad qui rir as con di ções ne -
ces sá ri as para as sim con cre ti za rem esse ob je ti vo.

Esse pro je to que apre sen to, que in clui um ar ti-
go, de nº 55-A, à Lei nº 8.812, de 24 de ju lho de 1991,
reza que “as re mu ne ra ções pa gas a ape na dos em re -
gi me aber to e a egres sos em li vra men to con di ci o nal

fi cam isen tas da in ci dên cia da con tri bu i ção a car go da 
em pre sa es ta be le ci da no in ci so I do art. 22 des ta Lei,
na for ma a ser re gu la men ta da”, per mi tin do que aque -
les que es te jam ain da cum prin do pena em re gi me
aber to ou que se jam egres sos em li vra men to con di ci-
o nal pos sam ser con tra ta dos por em pre sas às qua is
se ofe re ce o in cen ti vo do não re co lhi men to pre vi den-
ciá rio a que lhes cabe, sen do aque le em pre go um ele -
men to ne ces sá rio à re e du ca ção da que le que co me-
teu o ato de li tu o so.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor
Alme i da Lima, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Antes, por-
tan to, de pas sar à le i tu ra da jus ti fi ca ti va, con ce do,
com pra zer, o apar te ao Se na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – No bre Se na-
dor Alme i da Lima, V. Exª traz à con si de ra ção da Casa
uma ini ci a ti va do mais alto in te res se pú bli co. V. Exª
abor da um tema a res pe i to da que les egres sos em li -
vra men to con di ci o nal ou – usan do uma lin gua gem de
en ge nhe i ro que sou, não ju ris ta – da que les pre sos
que ob têm per mis são para tra ba lhar e não en con tram
tra ba lho pela dis cri mi na ção. V. Exª apre sen ta uma
pro pos ta de lei que dá in cen ti vo para que as em pre-
sas con tra tem es ses in di ví du os que es tão ain da sob a 
cus tó dia da lei, mas pre ci sam tra ba lhar. É al ta men te
me ri tó ria a sua pro pos ta. V. Exª dis se que àque las
pes so as que fo ram pre sas de ve ri am ser da das con di-
ções de me lho ria, para que vol tem ao con ví vio so ci al,
mas com as atu a is con di ções do sis te ma car ce rá rio,
isso é pra ti ca men te im pos sí vel. Uma cela que de ve ria
ser ocu pa da por dez de ten tos, al gu mas ve zes é ocu -
pa da por 200; não é cela, mas uma fá bri ca de fe ras.
Tam bém de ve mos cri ar uma le gis la ção que obri gue a
cons tru ção de pre sí di os com fi na li da de de re cu pe ra-
ção e não ape nas de re clu são de mas sas enor mes de 
de lin qüen tes, de pes so as que mu i tas ve zes nem são
de lin qüen tes, e a se pa ra ção não acon te ce por que há
acú mu lo e pres sa no pro ces so.Pren de-se tan to e co -
lo ca-se em li ber da de tan to que não se sabe mais
quem é de lin qüen te e quem não é. Qu an to a pe ni ten-
ciá ri as de se gu ran ça má xi ma, acre di to que um es ta-
be le ci men to des se tipo de ve rá iso lar o de lin qüen te.
Iso lar não é co lo car o pre so numa cela pri va da, é não
de i xar que ele for me qua dri lhas, como os fa mo sos de
Ban gu 1 e Ban gu 2, pre sí di os ti dos como de se gu ran-
ça má xi ma que, en tre tan to, es tão do mi na dos por ver -
da de i ros sin di ca tos do cri me, que dão or dens de fu zi-
la men to de pes so as no meio da rua, como as que es -
ta mos as sis tin do. Não que ro mais to mar o tem po de V.
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Exª, mas, re pi to, con gra tu lo-me com a sua ini ci a ti va. É
ne ces sá rio que so ci e da de com pre en da que quem
saiu do pre sí dio por que cum priu sua pena tem que ter 
vez na so ci e da de. E o in cen ti vo de V. Exª per mi ti rá
essa re in te gra ção. Meus pa ra béns.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço
pelo apar te, no bre Se na dor, e co mun go com o ra ci o-
cí nio com ple men tar de V. Exª de que o atu al sis te ma
pe ni ten ciá rio, ao in vés de re e du car o pre so para o
con ví vio so ci al, apri mo ra os co nhe ci men tos para o
cri me, so bre tu do da que les que co me tem cri me, como 
diz a pró pria Lei, de me nor po ten ci al ofen si vo, e que
re ce bem, por tan to, uma pena me nor e, jun to a ela, o
be ne fí cio de um re gi me aber to ou semi-aber to, ou até 
mes mo li vra men to con di ci o nal de po is do cum pri men-
to de par te des sa pena. 

Por tan to, agra de ço e con gra tu lo-me com V. Exª
não ape nas pelo apar te, que cor ro bo ra as nos sas co -
lo ca ções e o nos so pro je to, mas tam bém pela com-
ple men ta ção do seu fe liz ra ci o cí nio, quan do diz que
pre ci sa mos de uma nova lei de exe cu ção cri mi nal que 
pre ve ja não a cons tru ção das pe ni ten ciá ri as de se gu-
ran ça má xi ma, mas que haja uma pre vi são de re gi-
mes de se gu ran ça má xi ma, pois, Sr. Pre si den te,
aque les que são ex tre ma men te pe ri go sos não te ri am
se quer o di re i to de re ce ber uma vi si ta, du ran te um
ano, dada sua pe ri cu lo si da de, sem di re i to à co mu ni-
ca ção. Como eu dis se em apar te ao Se na dor Ga ri bal-
di Alves Fi lho – nes te ins tan te pre si din do esta ses são
– ouvi de um es tu di o so a afir ma ção de que no Bra sil
há mu i ta ou sa dia: dá-se di re i to a quem não deve ter,
in clu si ve o da cor res pon dên cia in vi o lá vel, quan do
nela está o pla ne ja men to de ações cri mi no sas, como
vem ocor ren do no Rio de Ja ne i ro.

Por tan to, pre ci sa mos de uma le gis la ção que ga -
ran ta um re gi me de se gu ran ça má xi ma, de in co mu ni-
ca bi li da de e de não con ces são de re ga li as que, na
ma i o ria das ve zes, re ce bem cri mi no sos vi o len tos, por 
con ta da le gis la ção que pos su í mos.

Re to man do

Jus ti fi ca ção

A ocu pa ção pro du ti va de ape na dos in-
ter na dos e em li ber da de con di ci o nal per mi te
o apren di za do ou aper fe i ço a men to de um
ofí cio, que cons ti tui fa tor de pre pon de ran te
in fluên cia em sua re cu pe ra ção. A ocu pa ção
re ti ra o pre so da oci o si da de du ran te o cum -
pri men to da con de na ção, pre ser van do-o
dos ví ci os pri si o na is e ele va do sua auto-es -
ti ma, e, no caso da que le em li ber da de con -

di ci o nal, o au xi lia no pe río do de semi-li ber-
da de ou li vra men to con di ci o nal, fa vo re cen do
so bre ma ne i ra a res pec ti va re in ser ção so ci al.
Assim, re ves te-se de im por tan te fun ção so -
ci al, de ven do ser in cen ti va da.

A Lei de Exe cu ção Pe nal atri bui ao tra -
ba lho do con de na do ca rá ter edu ca ti vo e so -
ci al, es ta be le cen do que tal ocu pa ção não se 
su je i ta ao re gi me da CLT. Assim, des de que
es tri ta men te exe cu ta da com tal fi na li da de,
tam bém não é de vi da a con tri bu i ção so ci al
so bre a re mu ne ra ção paga ao con de na do.
To da via, tal si tu a ção só vige para o tra ba lho
pri si o nal ge ren ci a do por ente pú bli co, com
ob je ti vo es tri to de for ma ção pro fis si o nal e
sem qual quer ob je ti vo eco nô mi co.

Obvi a men te, esse não é o caso da
ocu pa ção re mu ne ra da de pre sos e egres-
sos em li ber da de con di ci o nal por em pre sas
pri va das que em pre en dem ati vi da de eco nô-
mi ca que vise lu cro, ain da que se dê no es -
ta be le ci men to pe ni ten ciá rio. Estan do em de -
sa cor do com as dis po si ções da Lei de Exe -
cu ção Pe nal, a ocu pa ção con fi gu ra re la ção
de em pre go e, como tal, rege-se pela CLT e
su je i ta-se à in ci dên cia de con tri bu i ção para
a se gu ri da de so ci al.

O que se ob ser va é a ofer ta re du zi da
de tra ba lho a ape na dos, por par te da ini ci a-
ti va pri va da, de cor rên cia de vá ri os fa to res,
en tre eles o pre con ce i to acer ca do con ta to
com tais in di ví du os. Com efe i to, os em pre-
ga do res pri va dos não têm qual quer es tí mu lo
es pe cí fi co para con tra tar esse tipo de
mão–de-obra, em vis ta da ex pres si va quan -
ti da de de tra ba lha do res de sem pre ga dos
ávi dos para ter uma ocu pa ção. Com isso,
fica cada dia mais di fí cil para os ci da dãos
vin cu la dos ao sis te ma pe ni ten ciá rio au fe rir
ren da ho nes ta men te, o que, den tre ou tras
mu i tas con se qüên ci as ne ga ti vas, au men ta a 
re in ci dên cia cri mi nal no País.

Assim, faz-se ne ces sá rio in cen ti var a
con tra ta ção re mu ne ra da de ape na dos pela
ini ci a ti va pri va da, ob je ti vo a ser al can ça do
pelo pro je to de lei ora pro pos to. Ao isen tar
os em pre ga do res que con tra tem es ses tra-
ba lha do res do re co lhi men to de con tri bu i-
ções so ci a is so bre os sa lá ri os a eles pa gos,
a pro po si ção in cen ti va esse tipo de con tra-
ta ção.
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A per da de ar re ca da ção ten de a ser
mí ni ma, cons ti tu in do a ini ci a ti va ação pri-
mor di al no ir re fu tá vel e ne ces sá rio es for ço
pú bli co em prol da re cu pe ra ção e re in ser ção
dos ape na dos em nos sa so ci e da de.

Do ex pos to, vis lum bra-se o al can ce
so ci al e a opor tu ni da de da pro pos ta, ra zão
pela qual so li ci to o apo io dos no bres par la-
men ta res.

O Sr. Mão San ta (PDMB – PI) – Se na dor
Alme i da Lima, peço um apar te a V. Exª.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – 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 Alme i-
da Lima, ini ci al men te, os meus cum pri men tos e a mi -
nha sa tis fa ção, como nor des ti no, de con tar com V.
Exª, re pre sen tan do essa re gião a que per ten ce mos.
V. Exª a en gran de ce. Isso des faz toda aque la má ins -
pi ra ção do Mi nis tro Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome, José Gra zi a no da Sil va.
Ali exis te mu i ta fome de ins pi ra ção, por que há o Nor -
des te aqui re pre sen ta do e a sua pre sen ça se pre o cu-
pan do com esse tema. Nes ta Casa mes mo, o Se na-
dor Pe trô nio Por tel la, do meu Pi a uí; o Se na dor José
Sar ney; o Se na dor Hum ber to Lu ce na, os qua is en-
gran de ce ram este Se na do. Ago ra, Deus nos trou xe o
nos so Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, que está nos
pre si din do. V. Exª está aqui pre sen te nes se tema pal -
pi tan te. Qu e ro crer que isso é mu i to im por tan te. A his -
tó ria é vi vi da, por que en si na, é uma fon te de ins pi ra-
ção para nos gui ar. Então, cada go ver no tem o seu
mo men to e pre ci sa en ca rá-lo. Se não, ve ja mos: à épo -
ca do Pre si den te Was hing ton Luiz eu era me ni no,
mas ou via ele di zer que go ver nar era fa zer es tra da.
Não ha via es tra da. Para ele era aqui lo e as es tra das
es tão aí. De po is, veio o Pre si den te Ge tú lio Var gas,
que di zia: “Tra ba lha do res do Bra sil...”. Ele foi o pai do
tra ba lha dor, com a Lei da Pre vi dên cia, o Di re i to do
Tra ba lho, as leis tra ba lhis tas. Quem não se lem bra do
Pre si den te Jus ce li no Ku bits heck? Seu lema era “Cin -
qüen ta anos em cin co”, hou ve de sen vol vi men to, oti-
mis mo, auto-es ti ma. Esta mos aqui, e era o que pre ci-
sá va mos. Assim, cada um tem sua mar ca. O nos so
Pre si den te José Sar ney, que go ver nou du ran te uma
das fa ses mais di fí ce is da His tó ria de 502 anos de
Bra sil. Quer di zer, foi a tran si ção de um mo men to di ta-
to ri al para as li ber da des de mo crá ti cas. Só Deus, que
lhe con ce deu a vida, ins pi rou-o du ran te toda aque la
épo ca. Assim como Jus ce li no Ku bits chek, cuja
meta-sín te se foi Bra sí lia, o en tão Pre si den te José
Sar ney ti nha uma meta: pre ser var a de mo cra cia e de -

i xar o res to para de po is. Só Deus sabe a in te li gên cia
que deve ter tido para dar aber tu ra à de mo cra cia, le -
ga li zar par ti dos co mu nis tas, li dar com o plu ri par ti da-
ris mo, en fren tar mais de dez mil gre ves, sem po li ci a-
men to. Deus lhe con ce deu pa ciên cia e per sis tên cia.
Enfren tou tudo, mas seu Go ver no foi mar ca do pelo
de mo cra cia. Se ti ves se fra cas sa do, tudo te ria ca í do
por ter ra. Não sei nem como che gou ao Po der, mo-
men to de mu i ta ins pi ra ção, que a His tó ria nos faz re -
lem brar. Até no dia da pos se, teve que en fren tar di fi-
cul da des. O Pre si den te da Re pú bli ca an te ri or se ne -
gou a pas sar-lhe a fa i xa. A des pe i to de to dos os con -
tra tem pos, con se guiu sus ten tar a de mo cra cia, o que
foi fun da men tal para o País. Com o im pe ach ment  do
Pre si den te Col lor de Melo, as su miu Ita mar Fran co,
que pre ci sou ter aus te ri da de. Foi uma de mons tra ção
de um Go ver no aus te ro. Tan to que até afas tou Hen ri-
que Har gre a ves do car go que ocu pa va, co i sa nun ca
dan tes vis ta. Pos te ri or men te, as su miu Fer nan do
Hen ri que Car do so, que só teve mes mo uma vi tó ria: o
com ba te à in fla ção – mas teve. O Go ver no atu al tem
que es ti pu lar me tas, que não são as que es co lhe mos,
mas as exis ten tes para so lu ci o nar os pro ble mas. É
como faz o ci rur gião, de uma por uma. Deve-se pri me-
i ro re sol ver os ca sos agu dos e de i xar o res to para de -
po is. A meta, hoje, é a que V. Exª está se guin do. Está
V. Exª dan do uma gran de con tri bu i ção para sa nar o
pro ble ma e tem des per ta do os que es tão in ti ma men te
li ga dos ao Pre si den te da Re pú bli ca. A meta é essa. O
ita li a no Nor ber to Bob bio, hoje o mais sá bio teó ri co
po lí ti co do mun do, es cre veu vá ri os li vros e, em sua úl -
ti ma obra, Te o ria Ge ral da Po lí ti ca, diz que o mí ni mo
que se deve exi gir de um go ver nan te é a se gu ran ça, à 
vida, que é o ma i or dom dado por Deus, às li ber da des
e ao pa tri mô nio, ad qui ri do pelo tra ba lho. Con tu do, no
mo men to, não te mos isso. Então, o Go ver no tem de
aten tar para esse fato. V.Exª, com sua in te li gên cia pri -
vi le gi a da de ho mem Nor des te, de ma i or Lí der do Ser -
gi pe, com cer te za, den tro de pou co tem po ha ve rá de
go ver nar aque le Esta do, para a gran de za de Ser gi pe
e do nos so Nor des te. V. Exª tem abor da do, com mu i ta
pro pri e da de, va ri a dos as sun tos, en tre o qua is este,
que é pal pi tan te, dan do uma luz de con tri bu i ção ao
nos so País.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de-
ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Mão San ta.

Con cluo meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
di zen do que a qua dra da his tó ria que vi ve mos hoje
nos re ser va exa ta men te este gran de ma le fí cio, que
são os al tos ín di ces de cri mi na li da de com que con vi-
ve mos. Sem dú vi da al gu ma, um gran de de sa fio para
o País. Faço ques tão de di zer não ape nas para o Po -
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der Exe cu ti vo, mas tam bém para os ou tros Po de res.
O Le gis la ti vo pre ci sa apa re lhar o Ju di ciá rio com ins -
tru men tos le ga is, efi ca zes, que pos sam res pon der de
for ma efi caz à pro ble má ti ca hoje exis ten te; e o Po der
Ju di ciá rio, com al ti vez, com ce le ri da de, dar a pres ta-
ção ju ris di ci o nal, que é a obri ga ção que pos sui em
nome do Esta do. Não ape nas os três Po de res, mas os 
ou tros ní ve is da Fe de ra ção, a exem plo da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca, do Go ver no Fe de ral e dos Go ver-
nos Esta du a is, mas com a par ti ci pa ção di re ta, tam-
bém, dos Go ver nos Mu ni ci pa is, co la bo ran do para a
di mi nu i ção das con di ções que fa vo re cem ao cri me,
uma vez que, por com pe tên cia cons ti tu ci o nal, essa
fun ção não está di re ta men te li ga da ao Mu ni cí pio.

Mas é pre ci so que se diga, Sr. Pre si den te, que
aos Go ver nos Esta du a is com pe te, aci ma de tudo, de -
be lar esse mal. Te nho cer te za ab so lu ta, não vai aqui
uma crí ti ca des va i ra da, mas um pon to de vis ta e uma
con vic ção que tra go co mi go de há mu i to, que se um
Go ver no Esta du al efi ci en te, seja no Nor des te, seja no 
Sul, seja no Su des te, seja no Cen tro-Oes te, seja no
Nor te, com von ta de po lí ti ca, com o apa re lho ju di ci al
que aí se en con tra e com o au xí lio do Mi nis té rio Pú bli-
co, es ta be le cer uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca,
com von ta de de re sol ver o pro ble ma, te nho cer te za
ab so lu ta, que não será re sol vi do 100%, mas da re mos
con di ções dig nas de vida à po pu la ção bra si le i ra. Nes -
se as sun to, há mu i ta omis são, mu i ta co var dia, mu i to
des pre pa ro e fal tam po lí ti cas de se gu ran ça ca pa zes
de en fren tar o pro ble ma.

Te nho con vic ção pes so al de que, se ou tros
Esta dos na ci o na is, como a Itá lia, por exem plo, re sol-
ve ram um mal de ta ma nha mag ni tu de, o Bra sil não
po de rá fi car atrás, di an te dos seus va lo res, da sua es -
tru tu ra e da sua gran di o si da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

O SR. PRESIDENTE (Ga ri bal di Alves Fi lho) –
Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alber to
Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (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, ve nho a esta tri bu-
na para fa lar um pou co so bre o iní cio do Go ver no do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va no que diz res pe i-
to ao meu Esta do. O Pi a uí me re ceu por par te do novo
Go ver no a ina u gu ra ção ou a im plan ta ção do cha ma-
do Pro je to Fome Zero. Tive opor tu ni da de de com pa-
re cer ao al mo ço ofe re ci do ao Pre si den te Lula, quan -
do o co nhe ci pes so al men te e fiz a se guin te de cla ra-

ção: Pre si den te, nós, eu e al guns com pa nhe i ros do
meu Par ti do, não vo ta mos no se nhor. No ins tan te em
que Vos sa Exce lên cia che ga ao nos so Esta do, eu
gos ta ria de di zer-lhe que to dos nós bra si le i ros, di an te
das di fi cul da des em que se en con tra o País, o qual
en fren ta inú me ros pro ble mas, prin ci pal men te o do
de sem pre go e o da fome, não po de mos nos omi tir,
ne nhum de nós, nem o Con gres so, nem o ci da dão co -
mum. Como re pre sen tan te do Pi a uí, que tive a hon ra
de go ver nar duas ve zes – ago ra es tou no Se na do
pela se gun da vez –, que ro di zer a Vos sa Exce lên cia
que nós, da Ban ca da fe de ral do Pi a uí, ain da que não
te nha mos vo ta do no se nhor, es ta mos to dos pron tos a 
co la bo rar para a so lu ção dos pro ble mas so ci a is do
povo bra si le i ro.

Hoje de se jo tra zer uma in for ma ção por que, tra -
ba lhan do nes se rumo, te mos de apre sen tar pro pos-
tas con cre tas. Por exem plo, no semi-ári do, mi lhões –
não são mi lha res, são mi lhões – de nor des ti nos es tão
su je i tos à seca, qua se anu al men te. Às ve zes há um
bom in ver no, como se diz; mas ul ti ma men te as se cas
têm sido su ces si vas. Não é bem seca; é ir re gu la ri da-
de cli má ti ca: a chu va cai com in ter va lo de mais de vin -
te dias, de for ma que não há ne nhu ma cul tu ra que
pos sa vin gar.

Como um apa i xo na do pela pes qui sa, há tem pos
pro cu ro um ca mi nho para o semi-ári do. Como se ria?
Plan tar o quê? Há mais de cem anos os la vra do res
plan tam fe i jão, mi lho e man di o ca. Qu an do há um bom 
in ver no, eles têm um pe que no ga nho, que, às ve zes,
não é su fi ci en te para sus ten tar suas fa mí li as por al -
guns me ses. De po is, eles fi cam como pá ri as, pro cu-
ran do um em pre go aqui e ou tro ali. Assim eles têm vi -
vi do há de ze nas de anos; vão emi gran do para as ci -
da des e cri an do pro ble mas cada vez ma i o res. As ci -
da des, como se diz po pu lar men te, vão in chan do, e a
cri mi na li da de vai-se im plan tan do, como tam bém a
pros ti tu i ção, a dro ga, en fim, to dos os ma les que que -
re mos ver lon ge da so ci e da de bra si le i ra.

Há anos, de di quei-me a pes qui sas com a equi -
pe da Embra pa e com al guns téc ni cos do Ce a rá e, fi -
nal men te, en con tra mos uma so lu ção para os óle os
ve ge ta is. E por que para os óle os ve ge ta is? O Bra sil
na tu ral men te im por ta va, como ain da im por ta, o óleo
ne gro de que ne ces si ta mos para trans for má-lo em di -
e sel, ga so li na e que ro se ne. Por tan to, en con tra mos a
fór mu la para trans for mar qual quer óleo ve ge tal em
óleo di e sel e até em que ro se ne de avi a ção.

Essas pes qui sas fo ram re a li za das há mu i tos
anos, quan do eu era o Pre si den te da Empre sa Bra si-
le i ra de Trans por te Urba no. Com a cor ri da da que les
co i ta dos do cam po para as ci da des, re sol ve mos re u-
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nir no va men te aque las pa ten tes e vol ta mos a cu i dar
do pro ble ma do ho mem do cam po. Assim, ti ve mos a
opor tu ni da de de tra zer ao co nhe ci men to do povo bra -
si le i ro a pos si bi li da de de trans for mar tam bém o óleo
da ma mo na em óleo di e sel.

Pro ce de mos a es sas pes qui sas e en vol ve mos
nes ses es tu dos a ANP, a Ane el e as Uni ver si da des do 
Ce a rá e do Pi a uí, as sim como seus téc ni cos. Con se-
gui mos, com mu i to tra ba lho, im plan tar no cam pus  da
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí a pri me i ra usi na de bi -
o di e sel do Bra sil. Sin to or gu lho de ter par ti ci pa do di re-
ta men te des se pro ces so e de ter co or de na do os es -
for ços no sen ti do de que esse es tu do se trans for mas-
se em re a li da de.

Srªs e Srs. Se na do res, por que a ma mo na? Por -
que, nos tes tes agrí co las que fi ze mos com apo io dos
téc ni cos da Embra pa, ve ri fi ca mos que a mes ma é re -
sis ten te à es ti a gem já que re quer me nos água. Diz-se 
que ma mo na dá em todo lu gar. Não é bem as sim,
mas, se for tra ta da cor re ta men te, com a ado ção de
se men tes se le ci o na das e o uso de adu bos ade qua-
dos, pode-se ob ter re sul ta do al ta men te sa tis fa tó rio
em um hec ta re ape nas.

Faço da qui uma su ges tão ao Go ver no do Pre si-
den te Lula. Ao ana li sar a ques tão fun diá ria e dos
sem-ter ra, su gi ro seja ob ser va da a ex pe riên cia que
re a li za mos no Pi a uí, no ano pas sa do, com 1.200 la-
vra do res dis tri bu í dos em 1.200 hec ta res, ou seja, 1
hec ta re para cada la vra dor, com a aju da da tec no lo-
gia e usan do algo ain da não co gi ta do para o semi-ári -
do. Não pro cu ra mos a me lhor ter ra, aque la em que
plan tan do tudo dá, como diz o la vra dor, por que na
pro cu ra da me lhor ter ra, o la vra dor cor ta o mato e o
que i ma, pois acre di ta que as cin zas dão um bom re -
sul ta do. Por que ele pen sa as sim? Se há mato, a ter ra
é boa. Uma vez cor tan do o mato, ele plan ta o mi lho, o
fe i jão e a man di o ca. Con tu do, só faz isso uma vez. Ao
que i mar a ter ra, per de-se a pou ca ma té ria or gâ ni ca
que a mes ma pos sui. Assim, o la vra dor, como ver da-
de i ro pre da dor, vai que i man do o res to da mata do
semi-ári do nor des ti no. Com isso, vai ha ver de ser ti fi-
ca ção, o que já está acon te cen do em gran de par te do
Nor des te.

Por isso, nos di ri gi mos a ou tra con cep ção. Que
tal se, em vez da ter ra me lhor, pro cu rar mos a ter ra
que ab sor ve água e que é ca paz de retê-la? Se o ter -
re no é pu ra men te are no so a água vai em bo ra; se é ar -
gi lo so re tém água na su per fí cie, e ela eva po ra, mas
se é si li co ar gi lo sa a água que pe ne tra dura mu i to
mais tem po. Fi ze mos um le van ta men to des sas ter ras
em vin te e dois mu ni cí pi os e ali fi ze mos nos sas ex pe-
riên ci as com 1.200 la vra do res. O re sul ta do foi ab so lu-

ta men te sa tis fa tó rio: plan ta mos ma mo na e, en tre os
pés de ma mo na, o fe i jão ca u pi.

O fe i jão ca u pi pre ci sa ser co nhe ci do no País. A
Embra pa é au to ra des se mi la gre. Ela mu dou o gene
de um fe i jão co mum no Nor des te não para pior – não
são es ses trans gê ni cos que ca u sam con fu são. Ela
deu ca rac te rís ti cas mu i to mais im por tan tes a um fe i-
jão que é o ali men to nú me ro um do ho mem do cam po
nor des ti no e tal vez do bra si le i ro.

O fe i jão ca u pi que a Embra pa de sen vol veu – e
sou um ar do ro so de fen sor des se gran de ór gão bra si-
le i ro de pes qui sa e qua se me trans for mei em um pes -
qui sa dor ad hoc. Com pre en di que a Embra pa tem
dado alta con tri bu i ção para o de sen vol vi men to agrí -
co la de nos so País. 

Te nho in for ma ções de que o fe i jão ca u pi – é im -
por tan te que to dos sa i bam –, pelo que pude sen tir
dos es tu dos re a li za dos é ca paz de nu trir per fe i ta men-
te o or ga nis mo hu ma no, fal tan do, ape nas, uma pe-
que na quan ti da de de pro te í na ani mal, como, por
exem plo, um pe da ci nho de car ne-seca. Se os la vra-
do res nor des ti nos se ali men ta rem des se fe i jão, po-
dem ter cer te za de que as fi las nos hos pi ta is vão di mi-
nu ir. Na te nho dú vi da de que gran de par te da do en ça
e da po bre za bra si le i ra é a fome crô ni ca, que faz com
as pes so as não cres çam por que não se ali men tam na 
in fân cia.

O fe i jão ca u pi e a ma mo na são dois pro du tos al -
ta men te ne ces sá ri os ao País. Na ex pe riên cia que fi -
ze mos, co lhe mos uma to ne la da de fe i jão por hec ta re,
e tam bém de ma mo na. Da ma mo na, ex tra í mos 50%
em óleo, e a tor ta é tam bém adu bo de alta qua li da de
para os cí tri cos, por exem plo, para os gran des la ran-
ja is de São Pa u lo, ou tal vez para ex por tar para a Ca li-
fór nia, que não pos sui ma mo na e uti li za o adu bo para
seus cí tri cos.

Em nos sa pes qui sa fo mos além. O que fa zer do
pé da ma mo na, da par te aé rea? A Embra pa de sen-
vol veu uma se men te de alta qua li da de. Não são pi vo-
tan tes como a ma mo na do cam po co mum, a cha ma-
da ma mo na cri ou la. Seus ca chos per ma ne cem no pé
e não abrem, para não per der a se men te. A par te aé -
rea é cons ti tu í da de ce lu lo se e li ni na; mais ce lu lo se do 
que li ni na. Após a co lhe i ta, po de mos se car, tri tu rar,
trans for mar em pó os pés de ma mo na e tra tá-los com
uma tec no lo gia avan ça da, que já co nhe ce mos. E co -
nhe ce mos in clu si ve as in dús tri as que fa bri cam os
equi pa men tos. Po de mos mon tar uma fá bri ca, trans-
for man do a ma mo na em fer ti li zan te or ga no mi ne ral.

O que sig ni fi ca isso? Tra ta-se de um adu bo or -
gâ ni co com mi ne ra is in clu í dos na fór mu la, de tal ma -

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07701ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



ne i ra que pode subs ti tu ir per fe i ta men te o adu bo im -
por ta do, o que é uma van ta gem fan tás ti ca, pois as
gran des pro du ções bra si le i ras de soja do Pa ra ná,
Mato Gros so ou São Pa u lo não po dem pres cin dir do
NPK im por ta do. O Bra sil não pos sui NPK nem adu bo
or gâ ni co.

Srªs e Srs. Se na do res, olhem os nú me ros. Em
um hec ta re, os pés da ma mo na, trans for ma dos em
pó, pe sam 10 to ne la das. O peso é um por um. Uma
to ne la da do pó de pé de ma mo na é uma to ne la da de
adu bo or gâ ni co. São dez to ne la das por hec ta re.
Então, um hec ta re no semi-ári do nor des ti no pro du zin-
do ma mo na dará a se guin te re ce i ta: uma to ne la da de
fe i jão a R$1,50 são R$1.500,00; uma to ne la da de ma -
mo na a R$0,70 são R$700,00; en tão são R$2.100,00; 
mais as 10 to ne la das do adu bo or gâ ni co ori un do do
pé da ma mo na, são R$400,00 por to ne la da. O NPK
está a R$600,00 a to ne la da. Se ven der mos a
R$400,00 numa co o pe ra ti va dos tra ba lha do res, te re-
mos R$4.000,00 num hec ta re, que, so ma dos com os
R$2.000,00, vão para R$6.000,00. Em um hec ta re te -
mos uma ren da de R$600,00 por mês, Srªs e Srs. Se -
na do res. Então não pre ci sa mos de um mó du lo de 40
hec ta res para sus ten tar uma fa mí lia, como está es cri-
to nas re a li za ções do Incra. Nós que re mos dar ao Go -
ver no do Pre si den te Lula essa con tri bu i ção de que
com dois hec ta res pode-se sus ten tar uma fa mí lia,
des de que se guin do essa ori en ta ção, na tu ral men te
acom pa nha da dos téc ni cos e da tec no lo gia mais
avan ça da.

Esti ve com o nos so Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro -
ber to Ro dri gues, e pas sei a S. Exª essa pro pos ta. Ele
me per gun tou como eu agru pa ria es ses la vra do res;
se se ria por meio de co o pe ra ti vas. Res pon di que sim
e su ge ri que fi zés se mos um tes te. No ano pas sa do, fi -
ze mos com mil e du zen tos la vra do res. Ago ra, va mos
pe gar 10 mil la vra do res do semi-ári do pi a u i en se e
trans for mar nes se pro je to que, com dois hec ta res, ob -
tém-se um sa lá rio mu i to ma i or, qua se be i ran do a mil
re a is por mês, para uma re gião pa u pér ri ma como
aque la e cri an do bens de ri que za para este País,
como o óleo di e sel.

Den tro de um mês e pou co, V. Exªs. ve rão óleo
di e sel na Ca pi tal do Pi a uí, na Uni ver si da de Fe de ral,
na sua pri me i ra usi na, que, como aca bei de di zer, es -
ta mos con clu in do. Ela pode pro du zir dois mil li tros por
dia de bi o di e sel. Man da mos um re pre sen tan te nos so
para um con gres so in ter na ci o nal de bi o di e sel, que
está se re a li zan do ago ra em Ri be i rão Pre to. Na tu ral-
men te a pro pos ta pi a u i en se está lá, com o nos so re -
pre sen tan te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que
es sas in for ma ções são ne ces sá ri as a esta Casa,
para que jun te mos es for ços. Mu i tos de nós aqui fo-
mos ex-Go ver na do res, como o nos so Se na dor Mão
San ta, um gran de Go ver na dor do Pi a uí, que ino vou
em vá ri os sen ti dos, prin ci pal men te na ques tão de
aten di men to à po bre za, com pro je tos como o Sopa
na Mão e ou tros, como ga ran tir luz aos po bres que
não po di am pagá-la. To dos nós ex-Go ver na do res que 
es ta mos aqui e, como pre co ni zou o Se na dor Mão
San ta, mais um que será, te mos a opor tu ni da de de
apro ve i tar es sas pes qui sas, ini ci al men te para o
semi-ári do nor des ti no, to dos os Esta dos. Ima gi nem
cin co mi lhões de nor des ti nos com um sa lá rio de apro -
xi ma da men te mil re a is por mês. Não é so nho, é re a li-
da de. Dois hec ta res, pos so afir mar a V. Exªs, pois tes -
ta mos isso. 

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, que ro fa zer
uma re fe rên cia ao dis cur so do Se na dor Mão San ta,
que to cou a to dos nós. Fa lou na Ceme e mos trou um li -
vro. Que opor tu ni da de fe liz do Se na dor Mão San ta pu -
xar o li vri nho que foi re e di ta do no Go ver no Sar ney! Fa -
lou que, den tre as mu i tas re a li za ções, um dos ma i o res
fe i tos foi o pro gra ma do le i te, que acom pa nhei, por que
tive a hon ra de ser vir como Go ver na dor, sob a Pre si-
dên cia de José Sar ney. S. Exª as su miu o go ver no em
1985, e nes se ano eu era Se na dor nes ta Casa e fa zia
par te da Mesa. Foi uma no i te his tó ri ca aque la que pas -
sa mos acor da dos para fa zer mos uma ata de pos se do
Se na dor Sar ney como Pre si den te da Re pú bli ca e en -
con trar toda a fór mu la ju rí di ca ne ces sá ria para não ha -
ver dú vi da. E ao ter mi nar mos, lá pe las 6 ho ras da ma -
nhã, to dos pron tos, al guém da mesa, um dos nos sos
com pa nhe i ros, dis se: é his tó ria, se nho res.

Qu e ro apro ve i tar para con tar um pou co de his tó-
ria por que sou o Se na dor mais an ti go des ta Casa, tal -
vez não com nú me ro de man da tos, mas de ida de. Já
vi na re la ção que sou o Se na dor mais ido so des ta
Casa, já pela se gun da vez aqui, gra ças ao bom Deus.
Mas, na ida de men tal, que ro ni ve lar-me aos jo vens
que aqui es tão, in clu si ve o Mão San ta – já dis se uma
vez que S. Exª foi meu ele i tor quan do me ni no.

E con cluo di zen do, Sr. Pre si den te, que, na que la
hora, al guém de cla rou que so men te as si na ria aque la
ata – e vo cês sa bem que ela só va le ria se con ti ves se
to das as as si na tu ras – se re ce bes se a de cla ra ção de
uma jun ta mé di ca de São Pa u lo ga ran tin do a to dos
Se na do res que o nos so sa u do so, es ti ma do e gran de
ho mem pú bli co, que foi Tan cre do Ne ves, com quem
tive a hon ra de fa zer enor mes co mí ci os no Pi a uí, não
ti nha mais con di ções fí si cas, pois es ta va mu i to do en-
te e não po dia as su mir a Pre si dên cia da Re pú bli ca.
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Man da mos um ja ti nho a São Pa u lo e veio o ates ta do
mé di co. Che gou aqui às 8 ho ras, e aí fi ze mos uma
ses são e de mos pos se ao Pre si den te Sar ney, que,
se gun do diz o Se na dor Mão San ta, es ta va na obri ga-
ção de mos trar – pois sa ía mos de um re gi me de ex ce-
ção – que era um Pre si den te de mo cra ta e, cons ti tu ci-
o nal men te, ha via uma mu dan ça de re gi me. Mas ti ve-
mos, tam bém, a his tó ria. Sa í mos da qui ca mi nhan do e 
fo mos ao Pa lá cio do Pla nal to. E to dos sa bem da his tó-
ria: o Pa lá cio es ta va fe cha do. Fi gue i re do ti nha ido em -
bo ra, por ra zões que to dos des co nhe cem – que Deus
o guar de, pois já se foi. Mas Sar ney to mou pos se do
lado de fora, se não me en ga no em ba i xo da que la es -
ca da, com todo o povo bra si le i ro ali pre sen te, e nós
tam bém, que aca bá va mos de re fe ren dar a sua pos se
como Pre si den te da Re pú bli ca.

O Se na dor Mão San ta acer tou em che io quan to
ao pro ble ma da Ceme. Foi o en tão Pre si den te José
Sar ney quem man dou pu bli car aque le me men to. E
con cor do com o Se na dor Mão San ta em tudo o que
dis se: tal vez te nha sido o Pre si den te com ma i or sen -
si bi li da de para os pro ble mas do povo bra si le i ro, por -
que esse pro gra ma do le i te foi algo ex tra or di ná rio. E
diz o Se na dor Mão San ta que S. Exª lu tou con tra gre -
ves, con tra tudo – eu sei, por que, de po is, fui Go ver na-
dor, com S. Exª como Pre si den te da Re pú bli ca. S. Exª
aju dou não só o Pi a uí, mas tam bém todo o Bra sil.
Con cor do com o Se na dor Mão San ta, que trou xe à
nos sa con si de ra ção o pro ble ma da Ceme.

Srªs e Srs. Se na do res, va mos en vi dar es for ços.
A po pu la ção po bre não pode com prar re mé dio, seja
ge né ri co, seja im por ta do, seja o que for. Não pode pa -
gar nem R$10,00, quan to mais re ce i tas de R$300,00! 
O Se na dor Mão San ta acer tou em che io quan do trou -
xe para cá o me men to pu bli ca do e re pu bli ca do pelo
gran de Pre si den te José Sar ney, que, ao es ta be le cer
o pro gra ma do le i te, deu uma li ção ao Bra sil, uma li -
ção hu ma na de apo io à po pu la ção po bre que fun ci o-
nou tan to tem po e tan to be ne fí cio ca u sou.

Cre io que nós to dos re u ni dos aqui po de mos
pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca, o qual já tem o
pro gra ma Fome Zero e vá ri os ou tros pro gra mas so ci-
a is, que re a li ze mais um: res ta be le ça a Ceme. Va mos
pro du zir re mé di os para os po bres que não po dem pa -
gar. Pa ra béns, Se na dor Mão San ta, pela ini ci a ti va.
Cre io que o Se na do dará a sua con tri bu i ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alber to Sil-
va, 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, do gran di o-
so Esta do do Rio Gran de do Nor te e do gran di o so
par ti do PMDB.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos, Se na dor.
Mes mo que bran do o pro to co lo, gos ta ria de di zer

ao Se na dor Alber to Sil va que S. Exª está mu i to novo.
O Papa, que tem mu i to mais ida de que S. Exª, está
sen do mu i to útil. O ma i or li vro de Go et he, Fa us to, foi
es cri to qua se aos 90 anos; e o pró prio ma i or Se na dor
ro ma no, Cí ce ro, com 90 anos, di ri giu o Se na do.

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, apre-
sen ta rei hoje à Mesa do Se na do um re que ri men to, o
qual jus ti fi co ra pi da men te, di zen do que os te mas da
vi o lên cia ur ba na e da cri mi na li da de têm sido cons tan-
te men te apon ta dos como ob je to de pre o cu pa ção de
toda a so ci e da de bra si le i ra. So men te nes ta ses são
de hoje, já se fa lou mu i to so bre o com ba te à vi o lên cia.

O com ba te à cri mi na li da de, seja ela ge ra da pela 
ação de gru pos or ga ni za dos, seja apa ren te men te iso -
la da, re fle xo mu i tas ve zes de pro ble mas so ci a is, cos -
tu ma exi gir uma sé rie de me di das in te gra das que per-
pas sam vá ri os cam pos do co nhe ci men to. São ações
com ple xas de cur to, mé dio e lon go pra zo, que de vem
cons ti tu ir um cor po co e ren te e ser cons tan te men te
acom pa nha do em sua exe cu ção de modo a cor ri gir,
aper fe i ço ar, com ple men tar e man ter sua in te gri da de.

O tra ta men to a ser dado nes se com ba te in can-
sá vel deve ser o mais ci en tí fi co pos sí vel. Nes se sen ti-
do, é fun da men tal co nhe cer mos ou tras ex pe riên ci as,
bem-su ce di das ou não, de com ba te ao cri me, bem
como tro car in for ma ções, dis cu ti-las com es pe ci a lis-
tas e ava li ar sua apli ca bi li da de na re a li da de do Bra sil
como um todo ou das vá ri as re giões que o for mam.

Mu i to em bre ve, te re mos uma opor tu ni da de úni -
ca de acom pa nhar a dis cus são dos prin ci pa is es pe ci-
a lis tas mun di a is nes ses as sun tos. O Bra sil se di a rá,
de 10 a 15 de agos to este ano, o XIII Con gres so Mun -
di al de Cri mi no lo gia. Esse even to, que acon te ce rá na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, traz como tema cen tral “re -
du zir o cri me e pro mo ver a jus ti ça”, fa vo re cen do um
en con tro rico de abor da gens, que vem da cri mi no lo-
gia e das ciên ci as ju rí di cas e so ci a is, bus can do “res -
pon der aos no vos de sa fi os da cri mi na li da de, em par -
ti cu lar a trans na ci o nal, me di an te no vas es tra té gi as e
po lí ti ca cri mi nal”, nas pa la vras de seus or ga ni za do-
res.

Os te mas já con fir ma dos para apre sen ta ções e
me sas-re don das são bas tan te va ri a dos. Alguns de les
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têm sido ob je to, re cen te men te, de exa me nes te Par la-
men to; ou tros tra zem abor da gens no vas a ve lhos pro -
ble mas ain da não equa ci o na dos em nos sa le gis la ção
e al guns são pro ble mas no vos, com os qua is não te -
mos ain da fa mi li a ri da de.

Se rão tra ta dos, en tre ou tros, te mas tais como
“Cri mi na li da de e Jus ti ça na Amé ri ca La ti na”, “Di re i tos
Hu ma nos e Sis te ma de Jus ti ça Pe nal”, “Jus ti ça Pe nal
e Glo ba li za ção”, “Ter ro ris mo, Vi o lên cia e Esta do”, “O
Cri me e a Nova Re a li da de: Pre ven ção do Com por ta-
men to Anti-So ci al”, “Cri mes eco nô mi cos e Jus ti ça Pe -
nal”, “Po lí cia Co mu ni tá ria e Se gu ran ça Pú bli ca”, “Jus -
ti ça e Re for ma do Sis te ma Pe nal”, além de Jus ti ça
Alter na ti va, Cri mes do Co la ri nho Bran co, Cor rup ção,
Éti ca, Pro fis si o na li za ção do Cri mi nó lo go, Dro gas e
Cri mes, Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, Eco cri mi no lo-
gia, Glo ba li za ção, Cri mes Ci ber né ti cos, Cri me Orga -
ni za do, Vi o lên cia Intra fa mi li ar, Me di a ção e Arbi tra gem
en tre ou tros te mas.

Ten do em vis ta a im por tân cia e a abran gên cia
des se even to, es tou apre sen tan do re que ri men to à
Mesa Di re to ra no sen ti do de que seja de sig na da uma
co mis são de Se na do res com a mis são de re pre sen tar
esta Casa, para par ti ci par e acom pa nhar os tra ba-
lhos. É uma opor tu ni da de rara, pois esse con gres so
só acon te ce de cin co em cin co anos, sen do que os
qua tro úl ti mos ti ve ram como sede Vi e na, Ham bur go,
Bu da pes te e Seul.

Espe ra mos que os par ti ci pan tes tra gam ao Se -
na do Fe de ral suas im pres sões de for ma que pos sa-
mos ava li ar se nos so tra ba lho como le gis la do res está
no ca mi nho cer to à luz da ex pe riên cia in ter na ci o nal.
O Con gres so fun ci o na tam bém como uma es pé cie de 
ter mô me tro da área, que nos dará in for ma ções va li o-
sas so bre as ten dên ci as atu a is na cri mi no lo gia.

O le gis la dor deve es tar aten to à iden ti fi ca ção
dos dis po si ti vos pre ven ti vos con tra o cri me, não de-
ven do ser aci o na do por mo dis mo nem mo vi do pelo
cla mor so ci al do fato con su ma do, mas por obri ga ção
de an te ver o que pode re pre sen tar para nos so País. A
re a li da de da exis tên cia do cri me or ga ni za do, por
exem plo, pas sou ao lar go das pre o cu pa ções do Par -
la men to por mu i to tem po, até que se des co briu que
nos so ter ri tó rio é par te fun da men tal de gran des es-
que mas de trá fi co de dro gas in ter na ci o na is, as sim
como se tor nou im por tan te mer ca do con su mi dor.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é im pres cin dí vel mar car a pre sen ça do Se na do Fe de-
ral em tão re le van te en con tro in ter na ci o nal, ra zão
pela qual so li ci to a apro va ção do meu re que ri men to,
para que esta Casa se faça re pre sen tar nes se even to

que, se gun do os or ga ni za do res, tra ta-se do mais im -
por tan te con cla ve de cri mi no lo gia do Pla ne ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra à en can ta do ra Se na do ra Iris de Ara ú jo.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co in ci den te-
men te, o tema que abor da rei ago ra diz res pe i to à vi o-
lên cia. É um as sun to de que te mos tra ta do to dos os
dias, por que os fa tos acon te cem to dos os dias. Mes -
mo que qui sés se mos es que cê-los, não te ría mos
como fazê-lo, por que, a cada mo men to, a cada dia,
su ce dem-se, as som bro sa men te, fa tos que nos en tris-
te cem e de i xam-nos re al men te pen sa ti vos.

Qu an do o Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho apre -
sen ta esse re que ri men to, re por to-me ao lo cal do
even to. Hoje, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, o Rio de
Ja ne i ro é uma ci da de si ti a da e que per de o con tro le
so bre o po der da ci da da nia. As ba las “per di das” atin -
gem in dis cri mi na da men te to dos os ba ir ros. Por tan to,
nós como agen tes po lí ti cos te mos que ter o pen sa-
men to se ria e for te men te di ri gi do a tudo que está
acon te cen do, não só no Rio de Ja ne i ro, mas tam bém
em todo o País.

A vi o lên cia é o mal de to das as ho ras da so ci e-
da de bra si le i ra e vai se tor nan do in do má vel, as sus ta-
do ra e bru tal.

So bre a ques tão, so bre suas pe cu li a ri da des e
con se qüên ci as, po de ri am ser fe i tas di ver sas abor da-
gens ana lí ti cas.

Po de ría mos, por exem plo, la men tar a qua se
pas si vi da de com que con tem pla mos ta ma nha bar bá-
rie. A cada cri me, a cada as sas si na to, a cada ba ta lha
de gan gues, so mos to ma dos de um sen ti men to de in -
dig na ção. Che ga mos, às ve zes, a ma ni fes tar nos sa
in con for mi da de. Mas, in fe liz men te, nada mais que
isso. É como se, qual a chu va, qual as ár vo res, a vi o-
lên cia es ti ves se in te gra da à pa i sa gem, num grau de
pe ne tra ção que já não ad mi tis se in ter ven ções.

Po de ría mos tra tar dos nú me ros que ex pres sam
a si tu a ção.

No Bra sil, Srªs e Srs. Se na do res, são co me ti dos
40 mil ho mi cí di os por ano. 

Ve jam bem: a cada ano, em nos so País, 40 mil
pes so as são as sas si na das. E ob ser vem que não es -
tão in clu í dos nes se to tal os nú me ros da vi o lên cia
apa ren te men te não in ten ci o nal: aque la do trân si to,
por exem plo. Falo aqui uni ca men te dos ho mi cí di os
per pe tra dos com as ar mas le ves, tais como re vól ve-
res, fa cas e ins tru men tos con tun den tes.
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Pois bem! So men te nes se caso, o de cri mes
pra ti ca dos com ar mas le ves, o Bra sil per de 40 mil de
seus fi lhos por ano. É um nú me ro ater ra dor. Ma i or que 
o de na ções onde ocor rem con fli tos ar ma dos, como a
Co lôm bia e a Pa les ti na.

E tão ater ra dor que tal vez dis pen sas se ou tros
da dos es ta tís ti cos como o de que, em pa ra le lo aos
mor tos, de ze nas de mi lha res de fe ri dos tor nam-se fí -
si ca ou men tal men te in ca pa ci ta dos; ou o de que nos -
so País con so me R$25 bi lhões por ano (ou 2% de seu 
Pro du to Inter no Bru to) so men te com as des pe sas de
sa ú de das ví ti mas da vi o lên cia.

Por isso, mais que la men tar o fe nô me no da vi o-
lên cia ou ca rac te ri zar os seus con tor nos, cum pre-nos
aqui iden ti fi car os fa to res que lhe dão ori gem e, a par-
tir daí, sem tar dan ça, fa lar das pro vi dên ci as ne ces sá-
ri as.

Em pri me i ro lu gar, não há como fu gir ao fato de
que gran de par te da vi o lên cia é fru to de nos sas de si-
gual da des so ci a is, – e nós sa be mos dis so, pois já foi
can ta do em pro sa e ver so mu i tas ve zes – da con vi-
vên cia en tre ri que za os ten si va e mi sé ria de gra dan te.

A mi sé ria, to dos nós sa be mos, é a fon te per ma-
nen te da re vol ta e do ran cor e mais fa cil men te leva à
con tra ven ção e ao cri me os de ser da dos da for tu na.
Des se modo, o com ba te à fome ha ve rá de ser sem pre
pre mis sa bá si ca para a cons tru ção de uma so ci e da de
mais hu ma na.

Assim, ao co lo car a ques tão da fome como tema 
pri o ri tá rio, o Bra sil faz mais que aten der aos ape los de 
so bre vi vên cia de gran de par te da po pu la ção; dá, cer -
ta men te, um pas so de ci si vo no ca mi nho da re du ção
da vi o lên cia.

Mas na mi sé ria, tam bém sa be mos, não va mos
en con trar a ori gem iso la da de nos sos de sa jus tes so -
ci a is. E essa cons ta ta ção é ain da mais cris ta li na
quan do ob ser va mos que mu i tos dos ca sos de vi o lên-
cia, que tan to nos as som bram, são pro ta go ni za dos
por pes so as de clas ses mais fa vo re ci das.

É aqui, exa ta men te aqui, que en con tra mos ou -
tras ca u sas. Vale a pena lem brar os úl ti mos cri mes de
mor tes de pais as sas si na dos por fi lhos e vice-ver sa.
Qu an do digo fi lhos e pais no plu ral, re fi ro-me ao fato
de que um ou ou tro caso sai nas man che tes dos jor -
na is e es ses nós acom pa nha mos pari pas su, às ve -
zes até com cu ri o si da de mór bi da – di ria – de to mar
co nhe ci men to do fato, de que rer sa ber mais um pou -
co so bre ele e por que es ta rá acon te cen do. E os ou -
tros que acon te cem no dia-a-dia por este País afo ra e
que não ga nham as man che tes na ci o na is?

As dro gas, por exem plo. Na bus ca obs ti na da de
di nhe i ro para ga ran tir a aqui si ção, e mes mo nas alu ci-
na ções de cor ren tes do con su mo, está a ex pli ca ção
de mu i tos cri mes. Por tan to, ata que mos com vi gor as
dro gas; ata que mos com vi gor a im pu ni da de.

O pro ble ma, po rém, é que to das es sas ca u sas e 
pro vi dên ci as, e vol to a res sal tar a im por tân cia que
lhes atri buo, não che gam ao âma go da ques tão.

Na ver da de, Srªs e Srs. Se na do res, só en ten de-
re mos com ple ta men te a gê ne se da vi o lên cia que ten -
ta do mi nar nos sa so ci e da de se for mos bus car suas
ca u sas na de te ri o ra ção dos va lo res da fa mí lia.

É na fa mí lia, e em ne nhu ma ou tra en ti da de, que
en con tra re mos os va lo res éti cos, afe ti vos e hu ma nos
ca pa zes de li ber tar-nos des sa onda de vi o lên cia.
Esses va lo res têm sido avil ta dos pela de sa gre ga ção
das es tru tu ras fa mi li a res, pela pou ca con vi vên cia en -
tre pais e fi lhos, pela ba na li za ção da agres si vi da de
em pro gra mas de te le vi são, por uma cul tu ra que re su-
me a re a li za ção de ser hu ma no à con quis ta de bens
ma te ri a is, pelo gra da ti vo aban do no dos ele men tos
es pi ri tu a is e, en fim, pelo afas ta men to de Deus.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não nos
en ga ne mos. Na re to ma da dos va lo res da fa mí lia, no
ca ri nho so dia-a-dia dos la res, na cor re ta as si mi la ção
de con ce i tos como amor, paz e har mo nia, es ta rá a
cha ve de nos so su ces so no com ba te à vi o lên cia.

Se tan tas me di das efe ti va men te ne ces sá ri as e
ur gen tes – o com ba te à for me, às dro gas e à im pu ni-
da de – che gam ao cor po e à ca be ça das pes so as, os
va lo res da fa mí lia, com toda a cer te za, che gam ao co -
ra ção.

Re to me mos tais va lo res – é tudo o que lhes
peço – em nos sas ca sas, nas es co las de nos sos fi -
lhos, em nos sos am bi en tes de tra ba lho. nos pro gra-
mas de te le vi são que atin gem to dos os la res, na vida
co mu ni tá ria. Re to me mos tais va lo res e, cer ta men te,
ve re mos o Bra sil in se ri do en tre as na ções fe li zes e
jus tas.

Eram es sas as con si de ra ções que eu gos ta ria
de te cer. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 216, DE 2003

Nos ter mos do art. 67, com bi na do com o in ci so
XIX do art. 48 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, re que i ro seja de sig na da co mis são para re pre sen-
tar a Casa no XIII Con gres so Mun di al de Cri mi no lo-
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gia, que ocor re rá en tre os dias 10 e 15 de agos to de
2003, na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

O tema do com ba te à cri mi na li da de tem sur gi do
como um gran de de sa fio a ser en fren ta do pe los le gis-
la do res do país, prin ci pal men te por en vol ve rem um
con jun to bas tan te com ple xo de ações que to cam os
cam pos da cri mi no lo gia, ciên ci as ju rí di cas e so ci a is,
tec no lo gia, eco no mia, fi lo so fia e ou tros. O le gis la dor
deve acom pa nhar a evo lu ção das so lu ções de com -
ba te ao cri me, da mes ma for ma que deve ser ca paz
de iden ti fi car, pre ven ti va men te, com por ta men tos que
se con fi gu ram como ame a ça do res ao in di ví duo ou à
co le ti vi da de na ci o nal e in ter na ci o nal.

Num pe río do como este, onde a ques tão da se -
gu ran ça se apre sen ta cru ci al e dis cus são cen tral no
dia-a-dia do bra si le i ro, en ten do que o Se na do Fe de ral
deve en vi ar re pre sen tan tes aos tra ba lhos que se rão
de sen vol vi dos no even to in ti tu la do “XIII Con gres so
Mun di al de Cri mi no lo gia”, que é o mais im por tan te
en con tro in ter na ci o nal da área, acon te cen do ape nas
a cada 5 anos.

O ob je ti vo da nos sa par ti ci pa ção é per mi tir a
esta Casa a ava li a ção dos es for ços que vem sen do
en vi da dos no aper fe i ço a men to da le gis la ção bra si le i-
ra, as sim como in cor po rar em nos sa dis cus são as te -
má ti cas mais atu a is a res pe i to de po lí ti cas de se gu-
ran ça pú bli ca, com ba te aos va ri a dos ti pos de cri mes
e pre ven ção de de li tos, tro can do in for ma ções com os
me lho res es pe ci a lis tas dos vá ri os pa í ses que se fa-
rão re pre sen tar.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. –  Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O re que ri-
men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na-
men te, nos ter mos do subs ti tu ti vo do art. 255, II, alí -
nea c, item 6, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2003

Acres cen ta o § 6º ao art. 9º da Lei nº 
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, es ten-
den do a op ção pelo Sis te ma Inte gra do de 
Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções
das Mi cro em pre sas e das Empre sas de
Pe que no Por te (Sim ples) às pes so as ju rí-
di cas que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de de zem-

bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

“Art. 9º ...................................................

..............................................................
§ 6º O dis pos to no in ci so XIII não se

apli ca:
a) às agên ci as lo té ri cas;
b) às agên ci as pos ta is ter ce i ri za das
c) às agên ci as de pu bli ci da de;
d) às em pre sas de ser vi ços con tá be is;
e) aos cen tros de for ma ção de con du-

to res de ve í cu los;
f) às cor re to ras de se gu ros;
g) às es co las de en si no pré-pri má rio,

fun da men tal, pro fis si o na li zan te e de idi o-
mas. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A car ga tri bu tá ria a que es tão su je i tos os pe -
que nos e mi cro em pre sá ri os é sa bi da men te ex ces si-
va. Mes mo com re du zi da ca pa ci da de eco nô mi ca,
com fa tu ra men to que per mi ti ria sua in clu são como
mi cro ou pe que nas em pre sas, o en ten di men to es po-
sa do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral é no sen ti do
de que seja ve da da a op ção pelo Sim ples às agên ci-
as lo té ri cas, agên ci as ter ce i ri za das dos cor re i os,
agên ci as de pu bli ci da de. em pre sas de ser vi ços con -
tá be is, cor re to ras de se gu ros e es co las de en si no
pré-pri má rio, fun da men tal, pro fis si o na li zan te e de
idi o mas, bem como aos cen tros de for ma ção de con -
du to res (auto-es co las), ba se a do na in ter pre ta ção
ex ten si va do in ci so XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de
1996.

Tra va-se in ten sa ba ta lha na jus ti ça quan to ao
acer to ou não des sa po si ção ado ta da pelo Fis co.
Espe rar seu des fe cho, que acre di ta mos será fa vo rá-
vel aos con tri bu in tes, é uma ati tu de de ma si a da men te
pas si va, sen do ne ces sá ria a aná li se da si tu a ção so ci-
al en vol vi da.

To das es sas em pre sas ge ram inú me ros em pre-
gos, o que tem aju da do a ame ni zar um dos pro ble mas
so ci a is mais gra ves no mun do de hoje. A sim ples pos -
si bi li da de de pro te ção des ses em pre gos jus ti fi ca ple -
na men te o tra ta men to fa vo re ci do que já foi dado a
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em pre sas de me nor por te, de ven do ser es ten di do aos 
se to res aci ma es pe ci fi ca dos.

Con ta mos, as sim, com o apo io dos no bres Pa -
res para a apro va ção des te pro je to, há mu i to re i vin di-
ca do pelo se tor.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003.  – Se na-
dor Alme i da Lima.

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio das
mi cro em pre sas e das em pre sas de pe-
que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i-
ções das Mi cro em pre sas e das Empre sas
de Pe que no Por te - SIMPLES e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º Não po de rá op tar pelo SIMPLES, a pes -

soa ju rí di ca:
....................................................................................

XIII – que pres te ser vi ços pro fis si o na is de cor re-
tor, re pre sen tan te co mer ci al, des pa chan te, ator, em -
pre sá rio, di re tor ou pro du tor de es pe tá cu los, can tor,
mú si co, dan ça ri no, mé di co, den tis ta, en fer me i ro, ve -
te ri ná rio, en ge nhe i ro, ar qui te to, fí si co, quí mi co, eco-
no mis ta, con ta dor, au di tor, con sul tor, es ta tís ti co, ad-
mi nis tra dor, pro gra ma dor, ana lis ta de sis te ma, ad vo-
ga do, psi có lo go, pro fes sor. jor na lis ta, pu bli ci tá rio, fi si-
cul tor, ou as se me lha dos, e de qual quer ou tra pro fis-
são cujo exer cí cio de pen da de ha bi li ta ção pro fis si o nal
le gal men te exi gi da;

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 130,  DE 2003 – COMPLEMENTAR

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei Com-
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as,
a fim de de ter mi nar a dis po ni bi li za ção,
em tem po real, de in for ma ções por me no-
ri za das so bre a exe cu ção or ça men tá ria e
fi nan ce i ra da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 48 da Lei Com -

ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

Art. 48....................................................
Pa rá gra fo úni co. A trans pa rên cia será

as se gu ra da tam bém me di an te in cen ti vo à
par ti ci pa ção po pu lar e re a li za ção de au diên-
ci as pú bli cas, du ran te os pro ces sos de ela -
bo ra ção e dis cus são dos pla nos, Lei de Di-
re tri zes Orça men tá ri as e or ça men tos, bem
como pela li be ra ção ao ple no co nhe ci men to
e acom pa nha men to da so ci e da de, em tem-
po real, por meio da in ter net, de in for ma-
ções por me no ri za das so bre a exe cu ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra. (NR)

Art. 2º A Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, pas sa a vi go rar acres ci da dos se-
guin tes ar ti gos:

Art. 48-A. Para os fins a que se re fe re
o pa rá gra fo úni co, in fine, do art. 48, se rão
ins ta la dos em cada uni da de ges to ra pelo
me nos dois ter mi na is de le i tu ra em lo ca is de 
li vre cir cu la ção, que tra gam ao co nhe ci men-
to pú bli co, por meio da in ter net, de modo
con co mi tan te à sua re a li za ção, to dos os
atos pra ti ca dos ao lon go da exe cu ção da
des pe sa, in clu in do, ain da, os da dos re fe ren-
tes ao nú me ro do cor res pon den te pro ces so,
ao bem ou ser vi ço que está sen do pago, à
pes soa fí si ca ou em pre sa be ne fi ciá ria do
pa ga men to e, quan do for o caso, ao pro ce-
di men to li ci ta tó rio re a li za do.

Art. 48-B. Se rão le va dos ao co nhe ci-
men to pú bli co, na mes ma for ma do ar ti go
an te ri or, tam bém o lan ça men to e o re ce bi-
men to de toda a re ce i ta da uni da de ges to ra,
in clu si ve a re fe ren te a re cur sos ex tra or ça-
men tá ri os.

Art. 48-C. O des cum pri men to de qual -
quer pres cri ção dos arts. 48, 48-A e 48-B
cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va
ti pi fi ca do no in ci so IV do art. 11 da Lei nº
8.429, de 2 de ju nho de 1992, su je i tan do-se
o in fra tor às co mi na ções es ta be le ci das no
in ci so III do art. 12 da mes ma lei, além de
ou tras pre vis tas nas de ma is leis per ti nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o in fra tor ges-
tor de ór gão da ad mi nis tra ção di re ta de
Esta do, Dis tri to Fe de ral, ou Mu ni cí pio, será
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ain da apli ca da, en quan to per du rar a in fra-
ção, a sus pen são tem po rá ria, res pec ti va-
men te, do re pas se das co tas do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de-
ral (FPE) e do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os (FPM).

..............................................................
Art. 73-A. Qu al quer ci da dão, par ti do

po lí ti co, as so ci a ção ou sin di ca to é par te le-
gí ti ma para de nun ci ar ao res pec ti vo Tri bu nal
de Con tas e ao ór gão com pe ten te do Mi nis-
té rio Pú bli co o des cum pri men to das pres cri-
ções es ta be le ci das nes ta Lei Com ple men-
tar.

Art. 73-B. Os ór gãos e en ti da des com
pro ce di men tos de exe cu ção de des pe sas já
in for ma ti za dos te rão o pra zo de cen to e oi-
ten ta dias para adap tar-se às de ter mi na-
ções dos arts. 48-A e 48-B, fi xan do-se o do -
bro des se pra zo, para idên ti cas pro vi dên ci-
as, àque les ain da não in for ma ti za dos ou em 
pro ces so de in for ma ti za ção.

Art. 3º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Como é de co nhe ci men to ge ral, es ta be le ce a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no ca put de seu art. 37,
que a ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta de qual -
quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os
de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da-
de e efi ciên cia... (des ta ca mos).

Tra ta-se de dis po si ção que visa ga ran tir trans -
pa rên cia à ges tão da co i sa pú bli ca e, evi den te men te,
pre ve nir e com ba ter a cor rup ção. O Bra sil, in fe liz men-
te, ain da as sis te a fre qüen tes de nún ci as de des ca so
na ges tão fi nan ce i ra do Po der Pú bli co, quan do não de 
cor rup ção. Vale lem brar que no ran king da cor rup ção
ela bo ra do pela ONG Trans pa rên cia Inter na ci o nal, o
País amar ga uma má po si ção, re sul tan te da vi são
que seus ci da dãos têm, in fe liz men te, da gra vi da de do 
pro ble ma.

Dis cor ren do so bre o des ta ca do prin cí pio da pu -
bli ci da de, em seu Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is da Admi -
nis tra ção Pu bli ca (Li vra ria Del Rey Edi to ra, Belo Ho ri-
zon te, 1994), pre le ci o na Car men Lú cia Antu nes Ro -
cha, ini ci al men te, que, no Esta do So ci al, fe i ção as su-
mi da pelo Esta do con tem po râ neo, não bas ta a pu bli-
ci da de de atos ad mi nis tra ti vos. O que aqui se im põe é
as se gu rar ao povo trans pa rên cia e aces so a to das as

in for ma ções re la ti vas ao com por ta men to e de sem pe-
nho do Esta do, no exer cí cio de suas fun ções, in clu si-
ve a ad mi nis tra ti va (pág. 240).

E as sim con clui a ilus tre Pro cu ra do ra e Pro fes-
so ra Ti tu lar de Di re i to Cons ti tu ci o nal na Fa cul da de de
Di re i to da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas
Ge ra is, in ver bis:

Não bas ta, pois, que o in te res se bus-
ca do pelo Esta do seja pú bli co para se ter
por cum pri do o prin cí pio em foco. Por ele se
exi ge a não obs cu ri da de dos Com por ta men-
tos, ca u sas e efe i tos dos atos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca, a não clan des ti ni da de do
Esta do, a se es con der, em sua atu a ção, do
povo.

A pu bli ci da de da ad mi nis tra ção é que
con fe re cer te za às con du tas es ta ta is e se-
gu ran ça aos di re i tos in di vi du a is e po lí ti cos
dos ci da dãos. Sem ela, a am bi güi da de di an-
te das prá ti cas ad mi nis tra ti vas con duz à in -
se gu ran ça ju rí di ca e à rup tu ra do ele men to
de con fi an ça que o ci da dão tem de de po si-
tar no Esta do. (idem, idem)

É ao en con tro des sa dou tri na que ela bo ra mos
o pre sen te pro je to, bus can do, aci ma de tudo, im pri-
mir ma i or efi cá cia e efe ti vi da de ao alu di do prin cí pio
da pu bli ci da de dos atos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Com esse in tu i to – e para que a so ci e da de pos -
sa me lhor fis ca li zar a ges tão da co i sa pú bli ca –, pre -
co ni za mos, fun da men tal men te, que os atos do pro ce-
di men to de exe cu ção da des pe sa se jam dis po ni bi li za-
dos, em tem po real, ou seja, con co mi tan te men te à
sua prá ti ca, ao ple no co nhe ci men to dos ci da dãos, em 
ter mi na is de le i tu ra para esse fim es pe ci fi ca men te
ins ta la dos em lo ca is de li vre cir cu la ção.

Pa ra le la men te, tam bém pres cre ve mos al gu mas
san ções para os ges to res que des cum pri rem os man -
da men tos da lei em co gi ta ção, in clu si ve a sus pen são
tem po rá ria dos re pas ses men sa is das co tas do FPE e 
do FPM, quan do, con for me o caso, o even tu al in fra tor
for vin cu la do à ad mi nis tra ção di re ta de Esta do ou Mu -
ni cí pio.

Por ou tro lado, co nhe cen do a re a li da de atu al da
Admi nis tra ção Pú bli ca bra si le i ra – que, so bre tu do na
ma i o ria dos mu ni cí pi os, ain da não dis põe de ser vi ços
in for ma ti za dos –, pre co ni za mos ain da que se con ce-
dam pra zos ra zoá ve is para que se fa çam as adap ta-
ções ne ces sá ri as ao aten di men to dos di ta mes da su -
ge ri da lei com ple men tar.
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A nos sa ava li a ção, ao pro por as me di das sob
co men tá rio, é que já é mais do que tem po de os es ta-
dos e, es pe ci al men te, os mu ni cí pi os se mo der ni za-
rem, aci ma de tudo em seu pró prio be ne fí cio.

Além do mais, an te ci pan do-nos a even tu a is ob -
je ções. gos ta ría mos de de i xar pa ten te que não ve mos
como vis lum brar-se na ini ci a ti va qual quer eiva de in -
cons ti tu ci o na li da de, haja vis ta que a pro pos ta não so -
men te se in se re no am plo con ce i to de “ges tão fi nan-
ce i ra e pa tri mo ni al” a que se re fe re o art. 165, § 9º, II,
da Lei Fun da men tal, como tam bém ape nas bus ca
am pli ar o al can ce do mo de lo de trans pa rên cia dos
atos da ges tão pú bli ca já es bo ça do na pró pria Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, a qual – nun ca é de ma is fri -
sar – já pas sou, sob esse as pec to, in clu si ve pelo cri vo
do Egré gio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Por der ra de i ro, cabe-nos ain da con sig nar que
não há es cu sa vá li da que im pe ça a co gi ta da in for ma-
ti za ção. Afi nal, não ape nas são es ta be le ci dos pra zos
ra zoá ve is para esse fim, como tam bém ne nhu ma
Admi nis tra ção é tão pa u pér ri ma a pon to de não po der
ad qui rir al guns pou cos mi cro com pu ta do res e o soft -
wa re ne ces sá rio, como, por exem plo, o Si a fem, já ela -
bo ra do pelo Ser vi ço de Pro ces sa men to de Da dos do
Mi nis té rio da Fa zen da (SERPRO). Re gis tra mos ex pe-
riên ci as ex tre ma men te in te res san tes nes se sen ti do,
como a que se fez no Ama pá en tre 1995 e 2002, com
ex ce len tes re sul ta dos.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003.  – Se na-
dor João Ca pi be ri be.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei com ple men tar:
....................................................................................

Art. 48. São ins tru men tos de trans pa rên cia da
ges tão fis cal, aos qua is será dada am pla di vul ga ção,
in clu si ve em me i os ele trô ni cos de aces so pú bli co: os
pla nos, or ça men tos e leis de di re tri zes or ça men tá ri-
as; as pres ta ções de con tas e o res pec ti vo pa re cer
pré vio; o Re la tó rio Re su mi do da Exe cu ção Orça men-
tá ria e o Re la tó rio de Ges tão Fis cal; e as ver sões sim -
pli fi ca das des ses do cu men tos.

Pa rá gra fo úni co. A trans pa rên cia será as se gu ra-
da tam bém me di an te in cen ti vo à par ti ci pa ção po pu lar
e re a li za ção de au diên ci as pú bli cas, du ran te os pro -
ces sos de ela bo ra ção e de dis cus são dos pla nos, lei
de di re tri zes or ça men tá ri as e or ça men tos.

* Nes ta Lei art. 64, § 1º.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri-
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man-
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi-
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

Atu a li za em 25-10-01 mpv 2225-45, de 4-9-01

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. 11. Cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis tra-
ti va que aten ta con tra os prin cí pi os da ad mi nis tra ção
pú bli ca qual quer ação ou omis são que vi o le os de ve-
res de ho nes ti da de, im par ci a li da de, le ga li da de, e le al-
da de às ins ti tu i ções, e no ta da men te:

I – pra ti car ato vi san do fim pro i bi do em lei ou re -
gu la men to ou di ver so da que le pre vis to, na re gra de
com pe tên cia;

II – re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vi da men-
te, ato de ofí cio;

III – re ve lar fato ou cir cuns tân cia de que tem
ciên cia em ra zão das atri bu i ções e que deva per ma-
ne cer em se gre do;

IV – ne gar pu bli ci da de aos atos ofi ci a is;
V – frus trar a li ci tu de de con cur so pú bli co;
VI – de i xar de pres tar con tas quan do es te ja obri -

ga do a fazê-lo;
VII – re ve lar ou per mi tir que che gue ao co nhe ci-

men to de ter ce i ro, an tes da res pec ti va di vul ga ção ofi -
ci al, teor de me di da po lí ti ca ou eco nô mi ca ca paz de
afe tar o pre ço de mer ca do ria, bem ou ser vi ço.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às co mis sões
com pe ten tes.
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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 Alme i da
Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 217, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Na for ma do dis pos to nos arts. 258 e 260 do Re -

gi men to Inter no, re que i ro que os Pro je tos de Lei do
Se na do nº 103, de 1999, de au to ria do Se na dor Jef -
fer son Pe res, e nº 220, de 2000, de au to ria do Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti, pas sem a tra mi tar con jun-
ta men te com os Pro je tos de Lei do Se na do nº 169, de
1999, de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, e 
502, de 1999, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung,
por ver sa rem so bre a mes ma ma té ria.

Jus ti fi ca ção

Os Pro je tos de Lei nº 169, de 1999, e nº 502, de
1999, que tra tam de in cen ti vos ao pri me i ro em pre go e 
à ofer ta de em pre go a ma i o res de qua ren ta anos vêm
tra mi tan do em con jun to a par tir da apro va ção do Re -
que ri men to nº 539, de 1999, de au to ria do Se na dor
Pa u lo Har tung.

A re la to ria des sas pro po si ções está sob nos sa
res pon sa bi li da de, bem como a dos Pro je tos de Lei do
Se na do nº 103, de 1999, e nº 220, de 2000. Os dois úl ti-
mos tra tam da con ces são de in cen ti vos a pes so as ju rí-
di cas que con tra tem tra ba lha do res com ida de su pe ri or
a 40 anos e igual ou su pe ri or 50 anos, res pec ti va men te.
Tal pro vi dên cia per mi ti ria dar tra ta men to sis te má ti co ao
con jun to de dis po si ti vos en tre gues ao nos so exa me.

Sala das Ses sões, 14 de abril de 2003. - Ro ber-
to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, alí nea
c, item 8, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re a bre, a par tir de ama -
nhã, dia 15, o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 1999
(nº 3.883/97, na Casa de ori gem), que dis põe so bre
a atu a ção de ad vo ga do du ran te de po i men to pe ran te
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 91, de 2001 (nº
755/95, na Casa de ori gem), que in clui fer ro vi as na re -
la ção des cri ti va do Pla no Na ci o nal de Vi a ção; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de 2001 (nº
3.388/97, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
cons tru ção de muro de pro te ção con tí nuo nas pon tes,
vi a du tos e cur vas pe ri go sas em ro do vi as fe de ra is.

A Pre si dên cia es cla re ce que o re fe ri do pra zo
está sen do re a ber to em vir tu de de não ter cons ta do,
por todo o pe río do re gi men tal, nos avul sos da
Ordem do Dia, con for me pre vis to no art. 170, § 2º,
in ci so I, da Lei Inter na.

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 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,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA
Às 15h30min

1
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)

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

2
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
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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

3
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:

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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, 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 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça -
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor to tal de
R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de Inves ti-
men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449,550,00, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMPOPF, que con clui 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:

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, 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 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.896.000,00, 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. La u ra Car -
ne i ro, 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 90, 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 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, 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 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 -

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  15 07711ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



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
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 6, de 2003, que al te 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 os me di ca men 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, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 Ney Lo pes (PFL-RN), 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, com
emen da de re da ção, e pela re je i ção da Emen da nº 1,
apre sen ta da pe ran te a Co mis são.

Re la tor Re vi sor:

9
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:

10
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, 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 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, 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. Gus ta vo
Fru et, 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:

11
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, 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 93, 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, 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:

12
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:

13
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, 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 97, de 2002, que al te 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
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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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na -
der, 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:

14
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, 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 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, 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 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, que con clui
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:

15
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, 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 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, 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 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, que con clui 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:

16
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, 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 100, de 2002, que al te 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,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, 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

17
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:

18
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, 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$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui 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 des ta, e con trá rio
às cin co emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são
Mis ta.

Re la tor Re vi sor:
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19
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)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 375, VIII, 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, ten do

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, 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, 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.

20
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 1.277/1995, 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,
ten do

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.

21
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, ten -
do

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.

22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, 

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu-
são de seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma-
ção Mo ne tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de
2003.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 08 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

14-4-2003
Se gun da-fe i ra

16:00 – 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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Ata da 38ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 15 de abril de 2003

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma e da Sra. Ana Jú lia Ca re pa

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

Alme i da Lima  – Alo i zio Mer ca dan te  – 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 Su plicy  – Efra im Mo ra is  – Eu rí pe des
Ca mar go  – Fer nan do Be zer ra  – Flá vio Arns  – Ga -
ri bal di Alves Fi lho  – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or  –
Ger son Ca ma ta  – Gil ber to Mes tri nho  – He lo í sa He -
le na  – 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 mar Qu in ta ni lha  – Le o nel Pa van  – Lú cia
Vâ nia  – Luiz Ota vio  – Mag no Mal ta  – Mão San ta  –
Mar ce lo Cri vel la  – Mar co Ma ci el  – Ney Su as su na  –
Osmar Dias  – Pa pa léo Paes  – Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes  – Pa u lo Octá vio  – Pa u lo Paim  – Pe dro Si mon
– 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
– Sér gio Ca bral  – Sér gio Gu er ra  – Sér gio Zam bi a si
– Serys Slhes sa ren ko  – Sibá Ma cha do  – Tas so Je -
re is sa ti  – Tião Vi a na  – Val dir Ra upp  – Val mir Ama -
ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1° Se -

cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 95, de 2003, que “dis põe so bre a
pri va ci da de na Inter net”, seja en ca mi nha do à Co mis-
são de Edu ca ção para que a mes ma se pro nun cie so -
bre o mes mo.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – 

REQUERIMENTO Nº 219, de 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 30, de 2002, que “dis põe so bre a
re ser va de va gas nas cre ches pú bli cas para cri an ças
por ta do ras de de fi ciên cia e dá ou tras pro vi dên ci as”, que 
tra mi ta em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
9, de 2002, que “al te ra o ar ti go 54 da Lei nº 8.069, de 13
de ju lho de 1990, a fim de ga ran tir a re ser va de va gas
nas cre ches, ou en ti da des si mi la res, e pré-es co las pú -
bli cas para as cri an ças por ta do ras de de fi ciên cia”, seja
en ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção para que a
mes ma se pro nun cie so bre o mes mo.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – 

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Os re -
que ri men tos li dos se rão opor tu na men te in clu í dos em
Ordem do Dia, nos ter mos do dis pos to no art. 255, in -
ci so II, alí nea c, item 12, do Re gi men to Inter no.
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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 Anto nio Car los Va -
la da res.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/Nº 557/2003

Bra sí lia, de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a V. Exª o De pu ta do Sal va dor Zim bal di

para in te grar, como mem bro ti tu lar, a Co mis são Mis ta
des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 ao De pu ta do Ju tahy Ju ni or.

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

OF/GAB/Nº 344

Bra sí lia, 15 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a re la ção dos

no mes dos De pu ta dos do PMDB, que com po rão a
Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re-
cer à Me di da Pro vi só ria nº 113/2003, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos.
Titulares Suplentes
Darcísio Perondi Confúcio Moura
Silas Brasileiro Moacir Micheletto

Por opor tu no, re no vo A V. Exª pro tes tos de es ti-
ma e ele va da con si de ra ção.

De pu ta do,  – Eu ní cio Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu a Men sa-
gem nº 33, de 2003-CN (Nº 137/2003, na ori gem), da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, en ca mi nhan do ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do in ci so XXIV do art. 84
e do in ci so IX do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com -
bi na do com o art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de
04 de maio de 2000, as con tas do Go ver no Fe de ral
re la ti vas ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex -
pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União para
ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Avi so nº
407-SGS-TCU, de 2003, que en ca mi nha ao Con gres-
so Na ci o nal có pia do Acór dão n° 310, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria nas
obras de re cu pe ra ção da in fra-es tru tu ra por tuá ria do
Por to de San tos/SP, a car go da Com pa nhia Do cas do
Esta do de São Pa u lo (TC nº 006.789/2002-9).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao Avi so do Con gres-
so Na ci o nal nº 92-088, 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 (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Avi so nº
407-SGS-TCU, de 2003, que en ca mi nha ao Con gres-
so Na ci o nal có pia do Acór dão n° 312, de 2003-TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au di to ria re la ti-
va à cons tru ção da pon te so bre o rio Poty, em Te re si-
na/PI (TC nº 003.482/2002-8).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao Avi so do Con gres-
so Na ci o nal nº 92-007, 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 (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Avi so nº
7, de 2003-CN (Nº 407-SGS-TCU/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 313, de 2003, bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au -
di to ria re a li za da, no pe río do de 09/5 a 27/6/2002, nas
obras de cons tru ção de tre chos ro do viá ri os no Cor re-
dor Oes te-Nor te  – BR-163/PA  – Di vi sa MT/PA  – San -
ta rém (TC nº 006.360/2002-9).

O ex pe di en te lido 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 (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
2, de 2003-CN (Ofí cio PGR/GAB/Nº 377/2003, na ori -
gem), en ca mi nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o Re la tó rio
de Ati vi da de e a Pres ta ção de Con tas do Mi nis té rio
Pú bli co da União, re fe ren tes ao exer cí cio fi nan ce i ro
de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex -
pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União para
ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
3, de 2003-CN (Ofí cio GPR Nº 3.645/2003, na ori-
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gem), en ca mi nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio
de Pres ta ção de Con tas dos Ser vi ços Ju ris di ci o na is
da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, re fe ren te
ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o
ex pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
4, de 2003-CN (Nº 720/GP-2003, na ori gem), en ca mi-
nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 56 
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000  – Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, a Pres ta ção de Con tas da Câ -
ma ra dos De pu ta dos re fe ren te ao exer cí cio fi nan ce i ro
de 2003.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o
ex pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
5, de 2003-CN (Nº 237/GP/2003, na ori gem), en ca mi-
nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 56 
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000  – Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio de Pres ta ção de
Con tas do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, re fe ren te ao
exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o
ex pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº 
6, de 2003-CN (Ofí cio do Pri me i ro-Se cre tá rio do Se -
na do Fe de ral s/nº, de 2003, na ori gem), en ca mi nhan-
do ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 56 da
Lei Com ple men tar nº 101, de 2000  – Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio das Con tas do Se na do
Fe de ral do exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o
ex pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
7, de 2003-CN (Ofí cio/PRESI Nº 2003010883, na ori -
gem), en ca mi nhan do ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio
de Pres ta ção de Con tas da Se cre ta ria do Con se lho

da Jus ti ça Fe de ral e da Jus ti ça Fe de ral, de 1º e 2º
Gra us, re fe ren te ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000  – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal –, o
ex pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
nº 5, de 2003, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no sen -
ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je to de
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.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº, 5 DE 2003

Nos ter mos do Art. 91, §§ 3º e 5º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, in ter po mos re cur so no
sen ti do de que 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 do
soro an ti o fí di co”, seja sub me ti do à de li be ra ção do
Ple ná rio.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Tião Vi a na.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB  – GO)  – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB  – GO. Pela or -
dem.)  – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten di da
para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co mu-
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re -
gi men to Inter no.
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O SR CÉSAR BORGES (PFL  – BA)  – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR CÉSAR BORGES (PFL  – BA. Pela or-
dem.)  – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten di do
para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co mu-
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL  – DF)  – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL  – DF. Pela or-
dem.)  – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten di do
para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co mu-
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Mão San -
ta, pri me i ro ins cri to na tar de de hoje.

S. Exª dis põe de até vin te 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, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do-
res, bra si le i ros e bra si le i ras que as sis tem a esta ses -
são pela TV Se na do, se gun do in di ca do res de de sen-
vol vi men to di vul ga dos pelo Ban co Mun di al, que hoje
vem cor te jan do tan to o nos so País, o nos so que ri do
Bra sil é um de sas tre em ter mos so ci a is.

A ex pec ta ti va de vida ao nas cer é de ape nas 68
anos, en quan to que a mé dia dos pa í ses da Amé ri ca
La ti na é 71 anos. O Bra sil tem, por tan to, três anos a
me nos que os de ma is pa í ses la ti no-ame ri ca nos. A
ren da per ca pi ta é de US$3,070.00, in fe ri or à da
Amé ri ca La ti na, de US$3,580.00. A taxa de alu nos
que com ple tam o en si no bá si co é de 71%, igual à de
Ban gla desh, um dos pa í ses mais mi se rá ve is do mun -
do. A des nu tri ção in fan til, isto é, o per cen tu al de cri an-
ças com peso aba i xo do nor mal é de 6%, com pa rá vel
à da Argé lia e à do Lí ba no, pa í ses que en fren tam
guer ras ci vis. A con cen tra ção de ren da é gri tan te. Dos 
120 pa í ses para os qua is há da dos or ga ni za dos  – há
mais de 300 pa í ses no mun do –, so men te qua tro têm

de si gual da de ma i or do que a bra si le i ra. Só qua tro pa í-
ses, dos 120 or ga ni za dos, têm si tu a ção mais in jus ta
do que a do Bra sil: Co lôm bia, Le so to, Na mí bia e Áfri -
ca do Sul.

Nes ta Casa, en tre tan to, te mos de ser oti mis tas,
por que quem fez nas cer esta Ci da de, Jus ce li no Ku bits-
check  – mé di co e ci rur gião, como eu, da San ta Casa,
pas sou pela vida mi li tar, foi pre fe i to, go ver na dor –, can -
ta va: “é me lhor ser oti mis ta. O oti mis ta pode er rar, mas
o pes si mis ta já nas ce er ra do, e con ti nua er ran do”.

Os da dos do Ban co Mun di al nos es cra vi zam.
Tal vez se jam con se qüên cia da ex plo ra ção re sul tan te
das al tas ta xas de ju ros, do des res pe i to a Ruy Bar bo-
sa, que ali está, que pre gou a pri ma zia ao tra ba lho e
ao tra ba lha dor. O tra ba lha dor vem an tes; a ri que za
vem de po is.

Ape sar dis so, so mos oti mis tas. Ain da está pre -
sen te no Se na do o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to
Ro dri gues, que par ti ci pa da re u nião con jun ta das Co -
mis sões de Assun tos Eco nô mi cos e Assun tos So ci a-
is, para ex por a po lí ti ca agrí co la do nos so Go ver no.
Tra ta-se de uma gra ta pre sen ça no Se na do e no Go -
ver no do Bra sil.

Esti ve na re u nião até há pou co e vim para esta
ses são, cum prir meu com pro mis so. Ha via inú me ros
Se na do res ins cri tos. Fi quei me di tan do a res pe i to e vi
que o meu oti mis mo se jus ti fi ca. O Mi nis tro dis se que
hoje a gran de za do PIB e a gran de pos si bi li da de de
em pre gos e de au men to na ex por ta ção es tão na agri -
cul tu ra e no agro ne gó cio. Re al men te, fi ca mos im pres-
si o na dos com o co nhe ci men to de S. Exª o Mi nis tro.
Ne nhum Mi nis tro o ex ce deu ain da na fir me za e na
cren ça nos des ti nos da agri cul tu ra de nos so País. 

Isso nos faz lem brar Frank lin De la no Ro o se velt
num dos mo men tos mais di fí ce is dos Esta dos Uni dos,
no pós-guer ra, no pla no New Deal, e é mu i to opor tu-
no me di tar mos so bre o que ele dis se: “As ci da des po -
de rão ser des tru í das, por que elas re nas ce rão e se rão
re cons tru í das por meio do cam po. Ago ra, se o cam po
for des tru í do, as ci da des tam bém pe re ce rão pela
fome vin dou ra”. E foi mais adi an te nes se pen sa men-
to, di zen do que, se em cada fa zen do la da que le país
se es ten des se um bico de luz, e se em cada pa ne la
hou ves se uma ga li nha, isso fi xa ria o ho mem no cam -
po. É por isso que os Esta dos Uni dos são um país po -
de ro so, e o são so bre tu do por que pro du zem grãos.
Ru man do a 500 mi lhões de to ne la das de grãos, ali -
men tam-se e ge ram a sua ri que za. O Bra sil tem esse
exem plo.

Des ta co esse oti mis mo, por que o Pi a uí de hoje
não é aque la ima gem pas sa da, que foi pin ça da, num
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ato de de sa cer to, pelo Go ver no Lula, que nem sa bia
onde fi ca vam Gu a ri bas e Aca uã. Pro gra ma ram a vi si-
ta e vi ram que era im pos sí vel. Aque las ci da des são o
re tra to do povo do Bra sil e do Pi a uí, que luta, hu mil de,
em cima de uma ser ra, a Ser ra das Con fu sões. Hoje,
eles não têm fome, gra ças à sua gran di o sa sa fra de
fe i jão.

Esta é a sa í da do Bra sil: o tra ba lho, o tra ba lho
que gera ri que zas, que mata a fome.

Então, quan do vejo que a sa í da des te País é o
agro ne gó cio, ori un do da agri cul tu ra, que ro di zer que
o Pi a uí é a úl ti ma fron te i ra agrí co la de cer ra dos  –
onze mi lhões de hec ta res, três mi lhões ao lado do rio
Par na í ba, o se gun do rio do Nor des te. E o Pi a uí, ao
con trá rio do que mu i tos pen sam  – e en ga nam-se,
pois a ig no rân cia é au da ci o sa –, não é um pro ble ma
para este País; é uma so lu ção. Do Nor des te, é o Esta -
do que tem mais água. E afir mo, não como Se na dor,
mas como pro fes sor de Bi o lo gia, que a água é a subs -
tân cia mais im por tan te da na tu re za, mu i to mais do
que o pe tró leo  – em uma cri an ça de dez qui los, oito
são de água; em um adul to de cem qui los, ses sen ta
qui los são de água.

No Pi a uí, com de ze no ve rios, seis de les pe re-
nes, cem la go as, lu gar onde jor ra a água como jor ra
pe tró leo, de sen vol ve-se in ten sa men te o se tor da soja. 
Qu an do co me cei a go ver nar o Pi a uí, co lhi am-se dez
mil to ne la das de soja; quan do de i xei o Esta do, co lhi-
am-se mu i to mais de tre zen tas mil to ne la das. Essa
gran de pro du ção deu-nos con di ções de atra ir a im-
plan ta ção de uma im por tan te em pre sa pro du to ra de
de ri va dos de soja ori un da da ci da de de Gas par, San -
ta Ca ta ri na, a Ce val  – após a união da Ce val com a
San tis ta, em 2000, a em pre sa pas sou a se cha mar
Bun ge Ali men tos. Essa em pre sa está im plan tan do
em nos so Esta do uma trans for ma do ra de soja para a
pro du ção de óleo, de le i te e de mar ga ri na: tra ta-se de
um par que in dus tri al de mais de US$300 mi lhões.
Esse é o Pi a uí.

É o Pi a uí que quer vos di zer: so mos o Esta do
que mais tem ca ju e i ros, o que é hoje uma atra ção tu -
rís ti ca. A pro pó si to, a li te ra tu ra bra si le i ra des ta ca o
ver so “Meu Pe que no Ca ju e i ro”, de Hum ber to de
Cam pos, ma ra nhen se que plan tou um ca ju e i ro em
mi nha ci da de. Pa re ce pre des ti na ção  – di zem que os
ca ju e i ros têm um po der es pi ri tu al, que ins pi ra os au -
to res mo der nos de li te ra tu ra –, pois, de fato, atu al-
men te o Pi a uí é o Esta do bra si le i ro que tem mais ca -
ju e i ros plan ta dos. Nos so go ver no plan tou mu i to mais
de doze mi lhões de pés. Esse cres ci men to pos si bi li-
tou gran de de sen vol vi men to no Pi a uí: an te ri or men te,
toda cas ta nha co lhi da ia para o vi zi nho, o Esta do do

Ce a rá, para ser in dus tri a li za da, mas hoje o Pi a uí tem
27 in dús tri as de be ne fi ci a men to de cas ta nha.

Sr. Pre si den te Ro meu Tuma, como di zia o sá bio
Mi nis tro de Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, o di fí cil é
a co mer ci a li za ção. As pri me i ras fá bri cas de cas ta nha
te ri am sido cons tru í das por meio de co o pe ra ti vas  – e
eles ti ve ram mu i tas di fi cul da des para so bre vi ver por
ca u sa da con cor rên cia dos po de ro sos em pre sá ri os
do Ce a rá, que já eram an ti gos na co mer ci a li za ção.

Deus me ins pi rou e eu son dei um gru po, um gru -
po es pa nhol po de ro so que tem in te res se no Pi a uí  –
eles já pos su em um gran de cur tu me por lá. Esse gru -
po en trou tam bém no ne gó cio da cas ta nha e fez fun ci-
o nar uma fá bri ca no Mu ni cí pio de Altos que, se gun do
nos in for ma ram, do pon to de vis ta téc ni co, é a se gun-
da fá bri ca mais avan ça da do mun do, per den do so-
men te para uma fá bri ca ita li a na. E eu que vi, no pas -
sa do, cas ta nhas irem ao Ce a rá, e se rem com pra dos
qua tro qui los por um dó lar! Re cen te men te vi na Eu ro-
pa um qui lo des sa cas ta nha ser ven di do a quin ze, de -
zes se is, de zes se te e até de zo i to dó la res. Esse é o
Esta do do Pi a uí.

A cera da car na ú ba é ain da uma gran de ri que za
nos sa. A co mer ci a li za ção da cera da car na ú ba, sím bo lo
do Pi a uí, com o apa re ci men to do plás ti co, so freu um re -
tro ces so, mas com o de sen vol vi men to da fru ti cul tu ra
pas sou a ser com pra da por todo o mun do para em be le-
zar os fru tos nas ex po si ções co mer ci a is dos mer ca dos.
Então, vol tou a ter esse mo ti vo de co mer ci a li za ção.

O Sr. Amir Lan do (PMDB  – RO)  – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB  – PI)  – Com todo o
pra zer, con ce do apar te ao gran de Se na dor e ju ris ta
Amir Lan do, do meu par ti do, o PMDB.

O Sr. Amir Lan do (PMDB  – RO)  – A cos tu me i-
ra ge ne ro si da de de V. Exª aca ba me ini bin do, e fica di-
fí cil fa zer com que o meu apar te che gue à al tu ra do
dis cur so de V. Exª. De qual quer sor te, ten ta rei fazê-lo.
To dos can tam a sua ter ra e V. Exª can ta a sua com bri -
lho, arte, po e sia e ver so, em re a li da de, em pers pec ti-
va, sob to dos os ân gu los. O Pi a uí vem pu jan te e ple no
a este Se na do da Re pú bli ca pelo ver bo de V. Exª, que
faz des fi lar tudo quan to en can ta na que le es ta do tão
im por tan te da Fe de ra ção. V. Exª des ta cou as po ten ci-
a li da des do Pi a uí. Acom pa nhei a fala de V. Exª quan -
do se re fe riu à la vou ra de soja, de mi lho, en fim, à pro -
du ção de grãos. Essa pro du ção ru mou para o Pi a uí e
lá en con trou ter ras fér te is, ter ras que até en tão nin-
guém co nhe cia. So bre tu do os ho mens do sul, mon-
tan do em pin gos de aço, fo ram la vran do ter ras bra vi-
as e fa zen do do ser tão um jar dim de pro du ção. Isso é
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o Pi a uí. É esse Pi a uí que tem 11 mi lhões de hec ta res
pro pí ci os à agri cul tu ra me ca ni za da. O Pi a uí vai adi an-
te pela bra vu ra de sua gen te, pelo de no do dos que
tra ba lham, por que só o tra ba lho dig ni fi ca qual quer
povo, qual quer Esta do, qual quer na ção. Pa ra béns ao
Pi a uí. Pa ra béns a V. Exª quan do, mais uma vez, nos
brin da com esse fil me co lo ri do que mos tra to das as
nu an ces da re a li da de pu jan te do Pi a uí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB  – PI)  – Agra de ço
pelo sá bio com ple men to do no bre Se na dor Amir Lan -
do, ima gem, em nos so par ti do, de Rui Bar bo sa, um
gran de ju ris ta.

Ain da so bre o Pi a uí, que ro di zer que me vêm à
men te os anos de 1967 e 1968, quan do fa zia o meu
cur so de pós-gra du a ção em ci rur gia no Rio de Ja ne i-
ro, no Hos pi tal do Ser vi dor Pú bli co Esta du al. Vi, numa 
des sas re vis tas da épo ca, a Re a li da de  – hoje equi -
va le ria à re vis ta IstoÉ ou à Veja –, uma go za ção: na
ban de i ra pi a u i en se apa re cia um cou ro de bode. Eu
que ro di zer que isso foi uma ins pi ra ção, pois a ad ver-
si da de é uma ben ção dis far ça da.

De po is de tan tos anos, eu ve nho aqui para di zer
que a ca pri no cul tu ra, hoje, é uma das gran des ri que-
zas do Pi a uí. Em quan ti da de, so mos o se gun do do
País; em qua li da de, so mos o pri me i ro. Isso fez com
que dois gran des cur tu mes es pa nhóis se im plan tas-
sem no Pi a uí: um de uma em pre sa fa mi li ar, Co di na de 
Vick, e ou tro de Bar ce lo na, que tam bém en trou nos
ne gó ci os da pro du ção de cas ta nha. O cou ro de bode
é hoje a ma té ria-pri ma dos me lho res ca sa cos usa dos
pela hu ma ni da de. E di ria mais: com o avan ço da me -
di ci na, com pro vou-se que a car ne dos ca pri nos  – car-
ne i ros, bo des, ove lhas  – é a que tem me nos co les te-
rol. Con se qüen te men te, ao nos ali men tar mos da car -
ne do bode do Pi a uí, pro lon ga mos nos sa vida, evi tan-
do o apa re ci men to das do en ças co ro na ri a nas tra zi-
das pelo co les te rol.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB  –
SE)  – V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Mão
San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB  – PI)  – Apar te con -
ce di do, com gran de sa tis fa ção.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB  –
SE)  – Se na dor Mão San ta, V. Exª ocu pa a tri bu na na
tar de de hoje e nos brin da com um pro nun ci a men to
en fo can do prin ci pal men te o seu que ri do Pi a uí, o
Esta do nor des ti no que V. Exª tem a hon ra de re pre-
sen tar nes ta Casa. Em um dado mo men to do seu pro -
nun ci a men to, a ques tão da água veio à ba i la. V. Exª
en fa ti zou, com mu i ta se gu ran ça, que a água é o que
há de mais im por tan te para o ser hu ma no, com o que

con cor do in te i ra men te. É im por tan te lem brar que o
Bra sil é um País pri vi le gi a do, pois dis põe, pela aju da
da pró pria Na tu re za, de con di ções ex cep ci o na is: ape -
sar de pos su ir ape nas 3% da po pu la ção mun di al, dis -
põe de 12% da água doce do mun do; en quan to a Chi -
na, com 1,2 bi lhão de ha bi tan tes, 20% da po pu la ção
mun di al, dis põe ape nas de 6% da água doce do pla -
ne ta. Por tan to, de ve mos ter em men te a im por tân cia
da pre ser va ção do ma nan ci al de água doce que te-
mos, pre ser van do nos sas flo res tas, para evi tar a ero -
são. Tam bém pre ci sa mos re sol ver os pro ble mas de
água, prin ci pal men te no Nor des te. Embo ra te nha mos
o rio São Fran cis co, o Nor des te só dis põe de 3% de
água doce do Bra sil, e fu tu ra men te te re mos pro ble-
mas mu i to sé ri os na nos sa re gião. Ne ces si ta mos de
um pro je to in te gra do de apro ve i ta men to das nos sas
ba ci as, da trans po si ção do rio To can tins, que dis põe
de um dos ma i o res la gos de água doce do mun do,
para o le i to do rio São Fran cis co, a fim de au men tar a
sua va zão e dis po ni bi li zar um vo lu me de água ne ces-
sá rio para su prir as ne ces si da des da re gião nor des ti-
na. Além dis so, pre ci sa mos re vi ta li zar o rio São Fran -
cis co. Inclu si ve uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-
nal, de mi nha au to ria, que con fe re 0,5% por ano do
Orça men to da União em fa vor da re cu pe ra ção do Ve-
lho Chi co e para a exe cu ção de pro je tos de de sen vol-
vi men to sus ten tá vel foi pro va da no Se na do Fe de ral.
Assim, V. Exª tem ra zão quan do fala da im por tân cia
da água para a vida do ser hu ma no. No que diz res pe-
i to ao Bra sil, se sou ber mos pre ser var o meio am bi en-
te e fa zer bom uso da água, pos si vel men te não te re-
mos as di fi cul da des de ou tros pa í ses como a Chi na, a 
Índia e prin ci pal men te o Ori en te Mé dio, onde guer ras
po de rão vir a ocor rer por fal ta d’água. A sor te é que
te mos go ver nos res pon sá ve is que vão lu tar pela pre -
ser va ção dos nos sos re cur sos hí dri cos. Agra de ço a V.
Exª. Meus pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. MÃO SANTA (PMDB  – PI)  – Eu é que
agra de ço o apar te des te gran de lí der do Nor des te, o
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Gos ta ria de lem brar que o Esta do do Pi a uí, com
os seus 19 rios, seis de les pe re nes, e 100 la go as, é
de ten tor de um vo lu mo so ma nan ci al de água. Na ci -
da de de Cris ti no Cas tro, por exem plo, te mos o poço
Vi o le ta, co nhe ci do no Bra sil, que jor ra água a uma al -
tu ra de 40 me tros. E no meio des sa re gião, há o vale
do rio Gur guéia, uma es pé cie de Nilo. Aliás, es tão
que ren do trans for mar aque la re gião em um novo
Esta do, o Esta do do Gur guéia, ao qual sou fa vo rá vel,
não por que que i ra me se pa rar dos ir mãos, mas por -
que, por um erro his tó ri co, as fron te i ras dos Esta dos
fo ram es ta be le ci das de acor do com os aci den tes ge o-
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grá fi cos. Em con se qüên cia dis so, o Pi a uí fi cou com
uma área mu i to ex ten sa, Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, haja vis ta que ca bem 12 Ser gi pe ou 10 Ala -
go as den tro do Pi a uí. Se ana li sar mos o mapa dos
Esta dos Uni dos, ve ri fi ca re mos que os es ta dos ame ri-
ca nos têm mais ou me nos a mes ma área, se me lhan-
tes a qua dri lá te ros. O Esta do do Pi a uí é mu i to com pri-
do: vai do mar onde nas ci até a Ba hia do Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho. Por isso a  es pe ran ça da que le povo
de cons tru ir o novo Esta do do Gur guéia.

Nós, do Pi a uí, tam bém nos or gu lha mos da nos sa
fru ti cul tu ra, ins pi ra da na cul tu ra de Pe tro li na, em Per -
nam bu co. O Esta do avan ça na fru ti cul tu ra com a ex-
por ta ção do caju e da cas ta nha. So mos hoje os ma i o-
res ex por ta do res bra si le i ros. Tam bém nos or gu lha mos
da api cul tu ra. O nos so mel na tu ral é de alta qua li da de
e so mos um dos ma i o res pro du to res.

Em todo o Nor des te nas ceu uma nova pers pec-
ti va com o ca ma rão, o crus tá ceo mais bus ca do nos
res ta u ran tes e um dos mais ca ros. Os ca ma rões do
Equa dor, país lí der na cul tu ra e ex por ta ção des se
crus tá ceo, fo ram ví ti mas de uma do en ça, fi ca ram
anê mi cos, e bus ca ram ter ri tó ri os com a mes ma li mo-
si da de, com a mes ma ae ri fi ca ção, ou seja, com as
mes mas con di ções ge o grá fi cas. Hoje, o Pi a uí se des -
ta ca na car ci ni cul tu ra, por que o rio que per cor re
1.458 km, ar ras tan do as ve ge ta ções que são de ti das
pe las ra í zes dos man gues, que são ve ge ta ções de ra -
í zes aé re as, ofe re ce gran des pos si bi li da des ao cul ti vo
de to dos os crus tá ce os. Por tan to, com esse cul ti vo
na tu ral e o de sen vol vi men to da car ci ni cul tu ra, o Pi a uí
apre sen ta pers pec ti vas in ve já ve is para qual quer in-
ves ti dor. Inves ti do res in ter na ci o na is têm fa zen das de
ca ma rão no del ta do Esta do.

Mas o mo ti vo de nos sa vin da a esta tri bu na é o
nos so or gu lho por aqui lo que can ta mos como sen do
nos sa ri que za: a água. Fui bus car ins pi ra ção em Só -
fo cles, quan do dis se que “mu i tas são as ma ra vi lhas
da na tu re za, mas a mais ma ra vi lho sa é o ho mem”. E é 
ao ho mem do Pi a uí que vim aqui ren der uma ho me-
na gem: o ho mem que lu tou, em ba ta lha san gren ta,
para ex pul sar os por tu gue ses des te País. Por isso, o
Bra sil é gran de e úni co. O Bra sil não re pe tiu aque la
his tó ria do fi lho que fica com o sul do ter ri tó rio, en-
quan to o pai fica com o nor te. Nós ex pul sa mos os por-
tu gue ses e, por isso, o Bra sil é des te ta ma nho.

Um ho mem foi mu i to im por tan te na pro cla ma-
ção da Re pú bli ca, Davi Cal das, o pro fe ta da Re pú bli-
ca. De zes se te anos an tes de 15 de no vem bro de
1889, ele pu bli cou um jor nal na nos sa ca pi tal  – a pri -
me i ra ca pi tal pla ne ja da des te País, que ins pi rou Jus -
ce li no Ku bits chek  – cujo nome era Oi ten ta e Nove,

para in flu en ci ar o Bra sil a lu tar pela Re pú bli ca, pela
de mo cra cia, “go ver no do povo, pelo povo e para o
povo”.

Ve nho pres tar uma ho me na gem ao ar te são do
Pi a uí  – es ti ma-se que mais de 10 mil pes so as no
Esta do de pen dam des sa ati vi da de  – e con vi dá-los
para a ex po si ção de nos so ar te sa na to, que tra duz a
in te li gên cia e a arte do povo pi a u i en se, a ser re a li za-
da nes ta Casa, de quar ta-fe i ra ao fi nal do mês. Essa
ex po si ção já foi exi bi da na Emba i xa da de Por tu gal,
em Bra sí lia, de 13 a 30 de mar ço, para co me mo rar os
100 anos da Ba ta lha do Je ni pa po.

Essas são as pa la vras que te nho a pro fe rir. E
que ro di zer, nes ta Casa, que ini cia seus tra ba lhos sob 
a pro te ção de Deus, que en vio a mi nha voz em for ma
de reza e ora ção: Oh, Deus, eu Vos agra de ço por ter
nas ci do no Pi a uí!

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Se na dor
Mão San ta, V. Exª pre ci sa nos con vi dar para co mer
um bode, sem gor du ra e sem co les te rol.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL  – TO)  – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor João Ri be i ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL  – TO. Pela or dem.)
– Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Se na-
dor, já es tão ins cri tos três Srs. Se na do res para fa zer
co mu ni ca ções ina diá ve is na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

V. Exª pode se ins cre ver pela Li de ran ça.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL  – TO)  – De i xa rei

para fa lar ama nhã, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Per fe i to.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Com a

pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por per -
mu ta com o Se na dor João Ca pi be ri be.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB  – SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so.Sem re -
vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na-
do res, nes te mo men to em que todo o País dis cu te o
au men to da vi o lên cia pú bli ca e o cla mor po pu lar se
re fle te no Con gres so Na ci o nal, com a re a li za ção da
Se ma na da Se gu ran ça Pú bli ca, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e já ten do o Se na do Fe de ral ins ta la do os tra -
ba lhos da Sub co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca, pre si-
di da pelo Se na dor Tas so Je re is sa ti, que, em re u nião
ex tra or di ná ria, ou viu es pe ci a lis tas como a Se cre tá ria
Na ci o nal de Jus ti ça do Mi nis té rio da Jus ti ça, Srª Cláu -
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dia Cha gas; o juiz do Tribu nal de Alça da do Esta do de
São Pa u lo, Dr. Wal ter Ma i e ro vitch; o Pro cu ra dor-Ge ral
de Jus ti ça do Esta do de São Pa u lo, Dr. Luiz Antô nio
Mar rey e o Co ro nel José Vi cen te Fi lho, do Insti tu to
Fer nand Bra u del, abor do o tema aqui, mas sob a óti -
ca das ca u sas da vi o lên cia.

Para os que vi vem nos gran des cen tros ur ba-
nos, tor nou-se obri ga tó rio in te i rar-se das ca u sas que,
so bre tu do, con tri bu í ram para a de gra da ção das ci da-
des, so bres sa in do a vi o lên cia e o de sem pre go.

A es ca la da de cri mes con tra a vida e o pa tri mô-
nio só é su pe ra da pelo sen ti men to de medo que per -
pas sa ri cos e po bres. Por ou tro lado, o ní vel de to le-
rân cia das pes so as para com a frus tra ção, o de sen-
can to, a dis cór dia e o de sen ten di men to está mais ba i-
xo do que nun ca. E re a gem com ati tu des vi o len tas.
Essa é a face das pes so as agres so ras. Não há um só
dia em que o jor nal não dê no tí cia so bre isso. 

Que va lo res mar cam as nos sas re la ções? Será
que so mos, his to ri ca men te, povo pa ci en te, to le ran te,
como que rem nos fa zer crer?

A so ci e da de de con su mo com cres cen te va ri e-
da de de ape los para o va lor do “ter” e a iní qua de si-
gual da de so ci al que mar ca nos so País são um pano
de fun do para esse ce ná rio. Esse pano se tur va, mais
ain da, com a não efe ti va ção dos di re i tos à ci da da nia.

Um fato é bas tan te es cla re ce dor e pode ser ilus -
tra do pe los da dos for ne ci dos por Ma ria Cla ra do Pra -
do, pu bli ca do na Ga ze ta Mer can til, em 7 de no vem-
bro de 2002, cujo tra ba lho foi ava li za do pelo so ció lo go
Ro nal do Gar cia Cou ti nho, do Ipea. Diz esse es tu do:

A ini qüi da de so ci al sem pre ce den te
que es ta mos vi ven do é tão as sus ta do ra
que, na tri lha atu al, ne ces si ta ría mos de 348
anos para que toda a po pu la ção, ur ba na e
ru ral, es ti ves se igual ou aci ma de um ní vel
mí ni mo de con di ções de vida dig na.

A au sên cia de po lí ti cas so ci a is, pode-se di zer, é
uma das ca u sas cen tra is da vi o lên cia. A fal ta de aces -
so à sa ú de, ao la zer, à cul tu ra e ao tra ba lho faz au -
men tar a vi o lên cia, par ti cu lar men te en tre os ado les-
cen tes po bres, ex clu í dos de todo um sis te ma con su-
mis ta e de va lo res que não re pre sen tam se quer seus
ti pos fí si cos. Eles en con tram na qua dri lha de nar co-
trá fi co a ace i ta ção que não en con tram na so ci e da de.

A bem da ver da de, um dos prin ci pa is mo ti vos para 
o au men to da ex clu são foi o fato de o con jun to de ser vi-
ços da ci da de não ter cres ci do, es pe ci al men te para
aten der o seg men to jo vem de seus mo ra do res, ou seja,
aca bou-se com os es pa ços pú bli cos da so ci a bi li da de.

No Bra sil, no ano 2000, fo ram as sas si na dos
17.662 jo vens en tre 15 a 25 anos. A mor ta li da de mé -
dia na ci o nal para os jo vens nes sa fa i xa de ida de foi de 
52 por 100 mil. Em todo o País, a mor ta li da de en tre os 
jo vens dis pa rou de 35 mil para 52 mil, en tre 1990 e
2000, um au men to de qua se 50%, que le vou o Bra sil
a su bir para a con di ção de ter ce i ro pior país do mun do
nes se as pec to  – aci ma do Bra sil es tão ape nas Co -
lôm bia e Por to Rico. 

Por ou tro lado, o de sem pre go e o ba i xo ren di-
men to sa la ri al acen tu a ram, sem dú vi da, ape sar de
po si ções con trá ri as, o fo men to da vi o lên cia. Se gun do
o Ipea, o ren di men to mé dio do tra ba lha dor bra si le i ro
che gou ao fi nal de 2002 com per da es ti ma da de
0,74%, du ran te os oito anos do real. No fi nal de 1994,
o sa lá rio mé dio do tra ba lha dor bra si le i ro era de
R$664,93 e, no fi nal de 2002, che gou a R$660,00, em 
va lo res de 2000. O Bra sil, em 1980, ti nha 2,6% da Po -
pu la ção Eco no mi ca men te Ati va (PEA) e ape nas 1,7% 
dos de sem pre ga dos glo ba is. No ano 2000, sua par ti-
ci pa ção na Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va ti nha
cres ci do para 3%, mas seu per cen tu al no de sem pre-
go glo bal ti nha mais que qua dru pli ca do (7,1%). Em
ter mos per cen tu a is, o Bra sil, em 1980, era o 91º país
com ma i or ín di ce de de sem pre go, com 2,2%. Em
1990, com 3% de de sem pre go, ocu pa va o 78º lu gar
no mun do. Em 2000, a taxa de de sem pre go foi de
15% e o País “su biu” para 23º lu gar.

Efe ti va men te, o de sem pre go não co me çou a
cres cer nos úl ti mos anos, mas da dos da re vis ta do
De pu ta do Sér gio Mi ran da, nos so que ri do ami go do
PCdoB, nos di zem que a au sên cia de po lí ti ca so ci al
mul ti pli cou por três o de sem pre go no País: de 4,5 mi -
lhões de pes so as, em 1995, para 11,5 mi lhões  – na
mé dia, um mi lhão de de sem pre ga dos a mais por
cada um dos úl ti mos oito anos.

O re sul ta do dis so tudo foi o au men to da vi o lên-
cia. O re tra to da si tu a ção de cri mi na li da de no Bra sil é
dis po ni bi li za do à so ci e da de bra si le i ra pela Se cre ta ria
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, com in for ma ções es -
ta tís ti cas dos ín di ces de cri mi na li da de nas ca pi ta is do 
País cu jos da dos são ori un dos das Se cre ta ri as Esta -
du a is de Se gu ran ça Pú bli ca.

As in for ma ções são agru pa das se gun do a ti po-
lo gia cri mi nal,  sis te ma ti za da em três gran des gru pos:
cri mes con tra a pes soa; cri mes con tra os cos tu mes e
cri mes con tra o pa tri mô nio. As ta xas apre sen ta das
são cal cu la das por 100 mil ha bi tan tes, para per mi tir a
com pa ra bi li da de en tre ca pi ta is com di fe ren tes ta ma-
nhos de po pu la ção.

Faço aqui uma res sal va que tor na a ques tão mu i-
to mais gra ve. As in for ma ções re fle tem par ci al men te a
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re a li da de cri mi nal, uma vez que os re gis tros são lan ça-
dos com base no pro ces so de no ti fi ca ção e, se gun do
pes qui sas so bre vi ti mi za ção re a li za das pe las Na ções
Uni das, os or ga nis mos po li ci a is re gis tram, em mé dia,
ape nas um ter ço dos cri mes ocor ri dos.

Srªs e Srs. Se na do res, no Bra sil como um todo,
se com pa rar mos as ta xas de cri mi na li da de do pri me i-
ro se mes tre de 2001 com o mes mo pe río do de 2002,
no gran de gru po de cri mes con tra a pes soa, con clu í-
re mos que hou ve au men to nas ta xas de ho mi cí dio em 
tre ze ca pi ta is (Pal mas, Te re si na, Flo ri a nó po lis, São
Luís, Ma na us, Go iâ nia, João Pes soa, Sal va dor, Cu ri-
ti ba, Ara ca ju, Rio Bran co, Re ci fe e Rio de Ja ne i ro).
Se pa ran do-se por re gião, te mos: na Re gião Nor te,
Ma na us apa re ce com um au men to de 12,32%, de
2001 para 2002. Na Re gião Nor des te, São Luís foi a
ca pi tal que teve o ma i or au men to nos ho mi cí di os,
92,41%; en quan to que, no Su des te, o des ta que fi cou
com o Rio de Ja ne i ro  – isso até o ano pas sa do –, que
apre sen tou um cres ci men to de 19,35%. Já no Sul e
no Cen tro-Oes te, res pec ti va men te, o au men to foi de
9,69% e 9,7% em Cu ri ti ba e Go iâ nia.

Entre da dos ex pres si vos, des ta cam-se a que da
abrup ta da cri mi na li da de em Be lém (44,02%), e au-
men tos subs tan ci a is em São Luís (92,41%), Re ci fe
(45,70%) e, como ci tei an te ri or men te, in fe liz men te,
na nos sa que ri da Ara ca ju (61,11%).

O Sr. Ney Su as su na (PMDB  – PB)  – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB  – SE)  – Com mu i to pra zer, con ce do o apar te
a V. Exª, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB  – PB)  – Qu an do
olha mos as es ta tís ti cas da vi o lên cia  – e V. Exª faz
mu i to bem em ba ter mais uma vez nes sa te cla, por -
que te mos re al men te que fre ar a vi o lên cia –, ve mos
que são as sus ta do ras. E per gun tei-me já mu i tas ve -
zes o por quê do seu au men to. Tal vez por que, ape sar
de que rer mos pro i bi-las, exis tam ar mas de fogo por
todo can to. Mas a vi o lên cia, mu i tas ve zes, não acon -
te ce com o uso da arma de fogo. Então, por que ela
au men tou tan to? Tal vez por que a po pu la ção te nha
des co ber to que ma tar uma pes soa dá, no má xi mo,
seis anos de ca de ia. Se o as sas si no for pri má rio e ti -
ver bom com por ta men to, em seis anos es ta rá li vre, se 
não an tes. Por tan to, de ve mos mu dar a nos sa le gis la-
ção, tor nan do as pe nas cu mu la ti vas. Eu dis se ou tro
dia na Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú -
bli ca  – fui um dos que a subs cre ve ram, com o Se na-
dor Tas so Je re is sa ti  – que as sis ti es tar re ci do, na te le-
vi são, esse ci da dão que aca bou de fu gir de novo da

Fe bem di zer que já ma ta ra nove pes so as e que,
quan do sa ís se te ria uma lis ta de dez para ma tar. Se -
gun do ele, ma tar é tão gos to so quan to co mer um pra -
to de fe i jão, ar roz e car ne. E, com toda a cer te za,
como as pe nas não são cu mu la ti vas, com uma aje i ta-
di nha em seu com por ta men to, em seis anos ele es ta-
rá li vre para ma tar ou tros  – se não fu gir de quan do
em vez, por que as nos sas pe ni ten ciá ri as es tão mu i to
vul ne rá ve is. Eu me so li da ri zo com V. Exª, mas me pre -
o cu pa mu i to ver a si tu a ção do Bra sil. Em toda a guer -
ra do Ira que, por exem plo, mor re ram 118 ame ri ca nos.
Cen to e de zo i to pes so as mor rem, num fi nal de se ma-
na, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou em qual quer re -
gião nos sa, com toda cer te za, por mês. É es tar re ce-
dor! V. Exª tem toda ra zão de es tar pre o cu pa do e de
nos lem brar tema tão im por tan te. Pa ra béns.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB  – SE)  – Se na dor Su as su na, V. Exª, que não
é ape nas um ci da dão da Pa ra í ba, mas tam bém um ci -
da dão ca ri o ca, com o co nhe ci men to que tem da vi o-
lên cia que re cru des ce em nos so País, tem au to ri da de
su fi ci en te para fa lar so bre esse as sun to, so bre essa
ma té ria. De fato, uma nova le gis la ção tem que sur gir o
mais rá pi do pos sí vel, seja da ini ci a ti va do Se na do ou
da Câ ma ra dos De pu ta dos, para a con ten ção da onda
de vi o lên cia que exis te em nos so País, in clu si ve es ti-
mu la da pela im pu ni da de, re sul tan te de uma le gis la ção
fa lha, equi vo ca da, en ve lhe ci da, que não acom pa nha a
re a li da de dos nos sos tem pos. Além de uma le gis la ção
dura, que não per mi ta que cri mi no sos re in ci den tes vol -
tem a co me ter cri mes, nós te mos que ado tar uma po lí-
ti ca so ci al mais abran gen te, uma po lí ti ca de va lo ri za-
ção do ho mem nor des ti no, para que ele não seja con -
si de ra do, no sul do País, um ex clu í do, um ho mem a
mais, uma mu lher a mais. Mas para que o nor des ti no
seja con si de ra do um ci da dão bra si le i ro como ou tro
qual quer, para que não haja di fe ren ci a ção en tre re-
giões, en tre pes so as, en tre so ci e da des, por que fa ze-
mos par te de uma mes ma so ci e da de, que é a bra si le i-
ra. De for ma que agra de ço a V. Exª e in cor po ro as suas 
pa la vras ao meu dis cur so, com mu i ta ale gria.

Sr. Pre si den te, o ní vel de de gra da ção da so ci e-
da de pode ser me di do tam bém pe los cha ma dos “cri -
mes con tra os cos tu mes”, que são, por exem plo, o es -
tu pro e o aten ta do vi o len to ao pu dor. To da via, as con -
clu sões ba se a das nos da dos ofi ci a is re fe ren tes aos
cri mes con tra os cos tu mes de vem ser re la ti vi za das,
vis to que a sub no ti fi ca ção é ex pres si va nos ca sos de
cri mes de na tu re za se xu al. Ou seja, as pes so as ofen -
di das têm al gum re ce io de en tre gar à po lí cia o cri mi-
no so. Da dos de pes qui sa pa tro ci na da pelo Ga bi ne te
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú-
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bli ca re ve lam que ape nas 14% das ví ti mas de agres -
sões se xu a is en tre vis ta das em São Pa u lo, Rio de Ja -
ne i ro, Re ci fe e Vi tó ria, pro cu ra ram as au to ri da des
para re gis trar que i xa.

O cri me de es tu pro di mi nu iu em 14 ca pi ta is, se -
gun do da dos da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
(Por to Ve lho, Boa Vis ta, São Luís, Ara ca ju, Be lém,
Rio Bran co, João Pes soa, do Se na dor Efra im, Vi tó ria,
Ma ce ió, For ta le za, Sal va dor, Rio de Ja ne i ro, Por to
Ale gre e no Dis tri to Fe de ral), e au men tou nas de ma is.
Os cri mes de aten ta do ao pu dor se guem a mes ma
ten dên cia, de mons tran do alto ín di ce de cor re la ção
com o cri me de es tu pro.

O que cha ma a aten ção na vi o lên cia con subs-
tan ci a da nos cri mes con tra os cos tu mes é que, na
me ta de dos ca sos (48%), os in ci den tes se xu a is ocor -
rem per to ou den tro da casa da ví ti ma e fre qüen te-
men te ví ti ma e au tor se co nhe cem (38% dos ca sos).

O Bo le tim da Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca é res tri to ao pri me i ro tri mes tre de 2001 e
2002 e in com ple to para al gu mas ca pi ta is e ti pos pe -
na is, pois vá ri as Se cre ta ri as de Se gu ran ça Pú bli ca
não for ne ce ram in for ma ções.

To da via, es ses da dos mu i to bem es pe lham a re -
a li da de da cri mi na li da de no Bra sil. Esse au men to foi
de vi do ao em po bre ci men to de nos sa Na ção, à fal ta
de po lí ti cas so ci a is ade qua das, afi nal de con tas a cri -
mi na li da de e a vi o lên cia são fe nô me nos cuja ori gem
se deve es sen ci al men te a fa to res de na tu re za eco nô-
mi ca, à pri va ção de opor tu ni da des, à de si gual da de
so ci al e à mar gi na li za ção.

Sr. Pre si den te, esse é o con tri bu to que tra go,
hoje à tar de, a esta Casa so bre uma ques tão que, efe -
ti va men te, re pre sen ta uma das pre o cu pa ções ma i o-
res do povo bra si le i ro: o au men to da vi o lên cia. A vi o-
lên cia re cru des ce não ape nas nas Ca pi ta is bra si le i-
ras, mas tam bém nas ci da des do in te ri or e até na pró -
pria zona ru ral, no meio do cam po, que an tes era um
oásis de paz e de tran qüi li da de e que, hoje, in fe liz men-
te, tam bém so fre com a vi o lên cia que atin ge o ho mem
que vive do tra ba lho e quer sus ten tar a sua fa mí lia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, por per -
mu ta com o Se na dor De mós te nes Tor res.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

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 Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na-
do res, ve nho hoje à tri bu na des ta Casa para tra zer um 

as sun to que jul go de mu i to in te res se para o Se na do e
que está hoje na man che te de pri me i ra pá gi na do jor -
nal Va lor Eco nô mi co: “A des vin cu la ção de ver bas
pode atin gir tec no lo gia”. Se gue um lon go ar ti go de
pá gi na in te i ra so bre o as sun to e so bre as con se qüên-
ci as des se con ge la men to.

Tra go tam bém um as sun to que re pu to ain da
mais im por tan te do que o con ge la men to  – que é
even tu al. Tra ta-se de um pro ble ma es tru tu ral que diz
res pe i to aos fun dos, so bre tu do o fun do do pe tró leo.

A pá gi na da His tó ria que es ta mos tes te mu nhan-
do no ce ná rio in ter na ci o nal ilus tra de for ma pre o cu-
pan te as ra zões que me tra zem hoje a esta tri bu na e
pe las qua is eu gos ta ria de ter a aten ção do Ple ná rio.
Qu an do uma po tên cia he ge mô ni ca mun di al ata ca,
por de ci são uni la te ral, um país pe ri fé ri co, con tra ri an-
do o po si ci o na men to de ou tros mem bros per ma nen-
tes do Con se lho de Se gu ran ça da ONU, ela o faz não
ape nas por sua es ma ga do ra su pre ma cia mi li tar, mas, 
so bre tu do, pela su pre ma cia tec no ló gi ca.

É in dis cu tí vel a im por tân cia es tra té gi ca da pes -
qui sa tec no ló gi ca  – e é isso que ve nho tra zer à re fle-
xão das Srªs e Srs. Se na do res nes ta tar de. A pes qui-
sa ci en tí fi ca e o de sen vol vi men to tec no ló gi co são vi -
ta is para li vrar mos o País do atra so, da mi sé ria e da
de pen dên cia da ca pa ci da de es tran ge i ra no cam po da 
ino va ção, e isso é in ques ti o ná vel. A au to no mia ci en tí-
fi co-tec no ló gi ca deve es tar en tre as ma i o res pri o ri da-
des de qual quer go ver no.

E é com re la ção ao fu tu ro da au to no mia tec no ló-
gi ca do Bra sil na área de ener gia  – so bre tu do pe tró-
leo e gás  – que eu gos ta ria que as Srªs e os Srs. Se -
na do res aten tas sem para um pro je to que con si de ro
da no so à ciên cia e à tec no lo gia. Está em via de ser
exa mi na do no ple ná rio des ta Casa o Pro je to de Lei nº
7.188, en vi a do pelo Po der Exe cu ti vo em 2002, ora em 
trami ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, que ame a ça,
com a re du ção de re cur sos, a pes qui sa ci en tí fi ca e tec -
no ló gi ca para a área de ener gia. O pro je to em ques tão
traz em seu bojo uma gra ve ame a ça e um alto ris co
para as pes qui sas do se tor de pe tró leo e gás.

Peço, por tan to, a aten ção das Srªs e dos Srs.
Se na do res para que, jun tos, pos sa mos en ten der a
mag ni tu de e a gra vi da de des sa ame a ça. A Lei do Pe -
tró leo, de agos to de 1997, dis põe so bre a po lí ti ca
ener gé ti ca na ci o nal, que, en tre os seus prin ci pa is ob -
je ti vos, es ta be le ce a pro mo ção do de sen vol vi men to e
a am pli a ção da com pe ti ti vi da de do País no mer ca do
in ter na ci o nal.

Essa lei ins ti tu iu tam bém a Agên cia Na ci o nal do
Pe tró leo (ANP), que tem en tre suas atri bu i ções es ti mu-
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lar a pes qui sa e a ado ção de no vas tec no lo gi as na ex -
plo ra ção, pro du ção, trans por te, re fi no e pro ces sa men to.

A re fe ri da nor ma de ter mi na que par ce la dos ro-
yal ti es pro ve ni en tes da pro du ção de pe tró leo e gás
na tu ral será des ti na da ao Mi nis té rio de Ciên cia e Tec-
no lo gia para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro à pes-
qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi co
apli ca dos à in dús tria do pe tró leo.

Não é de ma is es cla re cer que, de acor do com a
Lei do Pe tró leo, os ro yal ti es cor res pon dem, em mo e-
da na ci o nal, a até 10% da pro du ção de pe tró leo ou
gás na tu ral, com li mi te mí ni mo de 5%.

Na dis tri bu i ção dos ro yal ti es de pe tró leo e do
gás na tu ral, ca be rá ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no-
lo gia 25% do mon tan te que ex ce der aos 5% da ar re-
ca da ção to tal, com o pro pó si to de fi nan ci ar pro gra-
mas de am pa ro à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi-
men to tec no ló gi co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo. E
des se to tal  – pre vê a le gis la ção  – no mí ni mo 40% de -
vem ser apli ca dos em pro gra mas de fo men to à ca pa-
ci ta ção e ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co
nas Re giões Nor te e Nor des te do País. São duas vin -
cu la ções que me pa re cem es sen ci a is: a vin cu la ção à
in dús tria do pe tró leo e a vin cu la ção ao Nor te e Nor -
des te do País.

Ora, Srªs. e Srs. Se na do res, ao dis por so bre as
ati vi da des re la ti vas ao mo no pó lio do pe tró leo e do
gás na tu ral, o le gis la dor in clu iu  – de for ma cla ra e ine -
quí vo ca  – a pes qui sa ci en tí fi ca e o de sen vol vi men to
tec no ló gi co no âm bi to da po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal.

E, para or ga ni zar a apli ca ção des ses re cur sos,
que são bas tan te vo lu mo sos, foi cri a do o Pla no Na ci o-
nal de Ciên cia e Tec no lo gia do Se tor Pe tró leo e Gás
Na tu ral  – CTPETRO, hoje co nhe ci do como Fun do Se -
to ri al do Pe tró leo e Gás Na tu ral, que tem a sua exis tên-
cia ame a ça da com a cres cen te re du ção de re cur sos.

Para que se te nha a di men são da im por tân cia
do CTPETRO, gos ta ria de re cor dar que o seu ob je ti vo
pri mor di al é o de con tri bu ir para o de sen vol vi men to
sus ten tá vel do se tor, vi san do ao au men to da pro du ti-
vi da de, à re du ção de cus tos e à me lho ria da qua li da-
de dos pro du tos, in flu in do tam bém na qua li da de da
vida de to dos os bra si le i ros e não ape nas dos que tra -
ba lham no se tor.

O CTPETRO ba li za sua ação por qua tro cri té ri os:

1) mo bi li za ção das uni ver si da des e
cen tros de pes qui sa para a atu a ção par ti ci-
pa ti va;

2) aten di men to das po lí ti cas na ci o na is
tra ça das pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo;

3) par ti ci pa ção das em pre sas; e

4) di re ci o na men to de ati vi da des de
pes qui sa para a qua li fi ca ção de re cur sos
hu ma nos, de modo a aten der às ne ces si da-
des das em pre sas.

Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so que se fri se
que a ins ti tu i ção do CTPETRO mar cou o sur gi men-
to, pela pri me i ra vez no País, de um pro gra ma se to-
ri al con ti nu a do, com pla no de ação es tru tu ra do a
mé dio e lon go pra zos.

A des ti na ção de par te dos ro yal ti es para ca pa-
ci ta ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e para a for ma ção de
re cur sos hu ma nos ne ces sá ri os à in dús tria pe tro lí fe ra
é uma ino va ção do novo mo de lo ins ta u ra do após a
que bra de mo no pó lio. Ao mes mo tem po em que abre
o mer ca do do pe tró leo e do gás na tu ral, atra in do os
vul to sos in ves ti men tos que esse exi ge, esse mo de lo
as se gu ra que tais in ves ti men tos te nham um ca rá ter
re pro du ti vo, pro du zin do co nhe ci men tos ca pa zes de
fo men tar a in dús tria na ci o nal e de ge rar ren da e em -
pre go, tra zen do be ne fí ci os eco nô mi cos e so ci a is.

Para que V. Exªs te nham idéia do que isso re pre-
sen ta em ter mos prá ti cos, ob ser vem que, des de que
foi im plan ta do, em 1999, o mon tan te de ro yal ti es de
pe tró leo e gás na tu ral, pre vis to em lei, des ti na dos ao
CTPETRO su pe ra o va lor de R$1 bi lhão, que é ex tre-
ma men te sig ni fi ca ti vo, so bre tu do quan do tra ta mos de 
pes qui sa ci en tí fi ca, apo io às uni ver si da des e for ma-
ção de pes so al nes te País. Des sa quan tia, mais de
R$450 mi lhões fo ram con tra ta dos na for ma de pro je-
tos e cer ca de R$350 mi lhões fo ram efe ti va men te
trans fe ri dos para as ins ti tu i ções de pes qui sa.

Gos ta ria de en fa ti zar que o vo lu me de re cur sos
trans fe ri dos nes ses úl ti mos anos, ain da que em mon -
tan te in fe ri or ao que pre vê a le gis la ção, re pre sen ta
uma quan tia nun ca an tes vis ta por par te das gran des
ins ti tu i ções de pes qui sa e tec no lo gia des te País. Bas -
ta ve ri fi car mos a dis tri bu i ção dos re cur sos afe ri dos
pe los ro yal ti es do pe tró leo. Só no ano de 2002, o
mon tan te re la ti vo à ar re ca da ção to tal de ro yal ti es
cor res pon de a cer ca de R$3,185 bi lhões, dos qua is
R$1,020 bi lhão fo ram des ti na dos aos Esta dos;
R$1,070 bi lhão, aos Mu ni cí pi os, e qua se R$400 mi -
lhões ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia para o
CTPETRO.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, isso sig ni-
fi ca que o va lor re pas sa do ao pro gra ma cor res pon de a
cer ca de 36% dos va lo res des ti na dos a Esta dos ou a
Mu ni cí pi os. Tra ta-se, por tan to, de um pas so sig ni fi ca ti-
vo na bus ca por tec no lo gi as de pon ta  – e mais: na bus -
ca pela ex ce lên cia dos nos sos cen tros de pes qui sa.
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Ima gi nem V. Exªs o que sig ni fi cam es ses va lo-
res para as uni ver si da des do Nor te e Nor des te do
Bra sil: en tre os anos de 1999 e 2001, a Uni ver si da de
Fe de ral do Rio Gran de do Nor te re ce beu qua se R$32
mi lhões. Na mes ma épo ca, a Uni ver si da de Fe de ral de 
Per nam bu co re ce beu mais de R$15 mi lhões. O meu
Esta do, a Ba hia, re ce beu mais de R$25 mi lhões.
Entre tan to, não pos so de i xar de ci tar, tam bém, ou tros
R$54 mi lhões des ti na dos à Uni ver si da de Fe de ral do
Rio de Ja ne i ro, os mais de R$30 mi lhões des ti na dos à 
PUC, no Rio de Ja ne i ro, ou os mais de R$10 mi lhões
apli ca dos na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Sul. Eu po de ria, aqui, des ta tri bu na, dis cor rer so bre
mon tan tes ex pres si vos de re cur sos apli ca dos nas
mais di ver sas ins ti tu i ções de pes qui sa do País, mas
en ten do que a ci ta ção de mu i tos nú me ros pode,
even tu al men te, alon gar este pro nun ci a men to. Con tu-
do, nes te dis cur so, os nú me ros fa lam por si. 

De 1999 a 2001, fo ram con tra ta dos 500 pro je tos
pelo CTPETRO, den tre os qua is 270 na Re gião Su des-
te e 126 na Re gião Nor des te. No Sul do País, tam bém
fo ram con tra ta dos pro je tos com re cur sos sig ni fi ca ti vos.

Cum pre re gis trar que, ao lon go da sua cur ta
exis tên cia, o CTPETRO, ou o Fun do Se to ri al do Pe -
tró leo, já apro vou vá ri os pro je tos in se ri dos em cin co
mo de los bá si cos de ação: pri me i ro, par ce ri as com
gran des em pre sas e gran des for ne ce do res; se gun do,
atu a ção re gi o nal fo ca da nas Re giões Nor te e Nor des-
te; ter ce i ro, ino va ção tec no ló gi ca na ca de ia pro du ti va;
quar to, es tu dos e even tos de in te res se do se tor; quin -
to, au xí lio a pes qui sa do res e à ti tu la ção de dou to res.

Entre as gran des em pre sas com pro je tos em
con vê nio fi nan ci a dos pelo CTPETRO, des ta cam-se a
Pe tro bras, a Co pe ne, a Ita u tec, en tre ou tras. Vale a
pena men ci o nar al guns des ses pro je tos.

Dos oito con vê ni os li ga dos à de man da da Pe tro-
bras, gos ta ria de men ci o nar três, cu jos ob je tos de es -
tu do são mais com pre en sí ve is para os não-es pe ci a-
lis tas e tra tam da ques tão am bi en tal, que é pre o cu pa-
ção de to dos: o pri me i ro, re a li za do em par ce ria com a
Fun da ção Uni ver si tá ria José Bo ni fá cio, li ga da à Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, vem es tu dan do
os flu i dos de per fu ra ção am bi en tal men te cor re tos,
des ti na dos à per fu ra ção de po ços de alta in cli na ção.

O se gun do, re a li za do no Nor des te, em par ce ria
com a Fun da ção Nor te-Ri o gran den se de Pes qui sa e
Cul tu ra (Fun pec) e com a Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de do Nor te (UFRN), pes qui sa com a fi na li-
da de de re sol ver pro ble mas com der ra ma men to de
óleo em água, pro ble ma que vem se tor nan do fre-
qüen te em nos so co ti di a no.

O ter ce i ro con vê nio da Pe tro bras fi nan ci a do
pelo CTPETRO é fe i to em par ce ria com a Fun da ção
Eu cli des da Cu nha e com a Uni ver si da de Fe de ral Flu -
mi nen se (UFF). Tra ta da re du ção de cer tos ti pos de
par tí cu las emi ti das por mo to res di e sel, gra ves fa to res
de po lu i ção at mos fé ri ca.

Por seu lado, exis te uma ou tra em pre sa na ci o-
nal, na Ba hia, que, em par ce ria com a Uni ver si da de
Sal va dor (Uni facs), de sen vol ve um pro je to de vál vu la
es fe ra sub ma ri na com atu a dor hi dráu li co e co man do
me câ ni co para ve í cu los ope ra dos re mo ta men te, isto
é, sub ma ri nos-ro bôs, que de vem fun ci o nar em pro-
fun di da des de até três mil me tros, no de sen vol vi men-
to de cam pos de pe tró leo e gás em águas pro fun das.

Mu i tos ou tros pro je tos po de ri am ser ci ta dos,
mu i tos dos qua is en vol vem uni ver si da des e cen tros
de pes qui sa das Re giões Nor te e Nor des te, es pe ci al-
men te as Uni ver si da des Fe de ra is da Ba hia, de Per -
nam bu co e do Rio Gran de do Nor te.

Con si de ro tam bém im por tan te des ta car ou tra
re le van te li nha de apo io vin cu la da ao CTPETRO: o
Pro gra ma de Re cur sos Hu ma nos da ANP para o Se -
tor Pe tró leo e Gás  – o PRH-ANP. Cri a do em 1999, o
pro gra ma apli ca 15% dos re cur sos do CTPETRO em
bol sas de es tu do para os alu nos e em in fra-es tru tu ra
para as uni ver si da des, com o ob je ti vo de es ti mu lar
es sas ins ti tu i ções a or ga ni za rem e ofe re ce rem aos
seus alu nos es pe ci a li za ções pro fis si o na is para o de -
sen vol vi men to do se tor.

Em três anos, o pro gra ma dis tri bu iu 2.027 bol -
sas para es tu dan tes de ní vel téc ni co, gra du a ção,
mes tra do e dou to ra do, que so mam mais de R$ 50 mi -
lhões. Na Re gião Nor des te, fo ram dis tri bu í das cer ca
de 790 bol sas, in dis pen sá ve is para a ca pa ci ta ção de
em pre sas e ins ti tu i ções de pes qui sa da Re gião.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, nes te mo men to, gos ta ria de aler tar esta Casa para 
o se guin te fato: o CTPETRO vem sen do des mon ta do.

Em fe ve re i ro de 2001, foi cri a do, com o ob je ti vo
de for ta le cer a in fra-es tru tu ra e ser vi ços de apo io à
pes qui sa de sen vol vi da nas uni ver si da des pú bli cas
bra si le i ras, o Fun do de Infra-Estru tu ra, CT-INFRA,
com re cur sos ori un dos de par ce la cor res pon den te a
20% da ar re ca da ção dos de ma is fun dos se to ri a is,
den tre os qua is, na tu ral men te, cons ta o CTPETRO.

Em se gui da, mais pre ci sa men te em ju lho do
mes mo ano, 2001, foi apro va da a Lei nº 10.261, que,
em sín te se, des vin cu lou as apli ca ções do CTPETRO
no ano de 2001, no mon tan te de até 25%.

No mês se guin te, em agos to de 2001, foi edi ta-
da a Me di da Pro vi só ria nº 2.241, que es ten deu a des -

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 07785    467ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



vin cu la ção de até 25%, pre vis ta na Lei nº 10.261,
para o exer cí cio de 2002.

Por fim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
como se os fa tos re la ta dos não bas tas sem, em agos -
to de 2002, o Exe cu ti vo ela bo rou o Pro je to de Lei nº
7.188, de 2002, pro pon do a am pli a ção da des vin cu la-
ção dos re cur sos do CTPETRO dos atu a is 25% para
50%, es ten den do os efe i tos des sa lei para o exer cí cio
de 2003 e anos sub se qüen tes, sem pra zo de fi ni do.

A jus ti fi ca ti va dada pe los au to res do pro je to leva
a crer que exis te um ex ces so de re cur sos em re la ção
à de man da e à ne ces si da de de pro je tos por par te das 
ins ti tu i ções en vol vi das. Con tu do, devo di zer que essa
não me pa re ce uma con si de ra ção pre ci sa, pois as in -
for ma ções que pos suo se opõem fron tal men te a esse 
ra ci o cí nio. Ao lon go des ses anos, a de man da vem
sen do re pri mi da por for ça do Po der Exe cu ti vo.

Em ra zão dis so, vejo de for ma pre o cu pan te que, 
ape sar de tudo o que sig ni fi cam os in ves ti men tos em
pes qui sas re a li za das, bem como os re sul ta dos ob ti-
dos em vá ri as áre as, des de o ano de 2001, ve ri fi ca-se
uma sig ni fi ca ti va re du ção nos in ves ti men tos re a li za-
dos pelo CTPETRO, em bo ra a ar re ca da ção te nha
con ti nu a do a cres cer anu al men te.

Em 2002, por exem plo, dos R$ 384 mi lhões des -
ti na dos ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, do
CTPETRO, ape nas cer ca de R$194 mi lhões, pra ti ca-
men te a me ta de da quan tia, fo ram alo ca dos pelo
Orça men to Fe de ral para o pro gra ma e, des ses, so-
men te R$89 mi lhões exe cu ta dos. E, ao que tudo in di-
ca, nes te ano, a si tu a ção re pe tir-se-á, vis to que a pre -
vi são de ro yal ti es para o Mi nis té rio da Ciên cia e Tec-
no lo gia é de R$400 mi lhões e o Orça men to pre vê,
para exe cu ção, um re pas se de ape nas R$90 mi lhões
ao pro gra ma. Devo aler tar, Srªs e Srs. Se na do res,
que, com es ses re cur sos, não será pos sí vel dar con ti-
nu i da de aos pro je tos de Pes qui sa e De sen vol vi men to
Tec no ló gi co já con tra ta dos, sig ni fi can do enor mes
pre ju í zos à co mu ni da de ci en tí fi ca na ci o nal.

Cabe-me re gis trar, no en tan to, o fato de os re cur-
sos pro ce den tes dos mes mos ro yal ti es de pe tró leo
des ti na dos aos Esta dos e Mu ni cí pi os, com va lo res
bem mais sig ni fi ca ti vos  – três ve zes ma i o res em cada
caso –, te rem sido re pas sa dos in te gral men te, como
de ve ria ser, aos Esta dos e Mu ni cí pi os, ime di a ta men te
após o seu re co lhi men to. É, por tan to, la men tá vel cons -
ta tar um con tin gen ci a men to or ça men tá rio es ten di do
es pe ci al men te ao Se tor de Ciên cia e Tec no lo gia.

No tem, Srªs e Srs. Se na do res, que a se qüên cia
dos fa tos con fi gu ra, de for ma ine quí vo ca, o des vir tu a-
men to da Lei do Pe tró leo, na me di da em que os re cur-

sos ali ci ta dos têm sido des ti na dos a fins que não os
es ta be le ci dos em seus dis po si ti vos. Lem bro que a re -
fe ri da Lei do Pe tró leo foi apro va da por esta Casa e
pela Câ ma ra dos De pu ta dos com me tas e ob je ti vos
bem de fi ni dos.

Devo res sal tar ain da que os re cur sos são uti li za-
dos para o in ves ti men to em nos sa ca pa ci da de pro du-
ti va. Tra ta-se da cri a ção de bem ex por tá vel de ma i or
va lor agre ga do, que é a tec no lo gia. Ora, Srªs e Srs.
Se na do res, nada é mais evi den te no mun do hoje do
que o po der de ri va do da pro du ção de tec no lo gia! O
caso de Ta i wan  é o me lhor que po de mos ci tar.

O Sr. José Jor ge (PFL  – PE)  – Per mi ta-me V.
Exª um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Pois não, Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL  – PE)  – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, em pri me i ro lu gar, que ro di zer a V.
Exª que, na ver da de, quan do da apro va ção da Lei do
Pe tró leo, tema bas tan te de ba ti do nes ta Casa, mu i tos
du vi da vam do seu su ces so. Hoje, ve ri fi ca mos que
tudo o que di zía mos à épo ca no sen ti do de se abrir o
mer ca do pe tro lí fe ro vi rou re a li da de. Con ta mos, hoje,
com mais de qua ren ta em pre sas, na ci o na is e es tran-
ge i ras, além da Pe tro brás, que ex plo ram pe tró leo, no
Bra sil; te mos a pos si bi li da de de, den tro de três ou
qua tro anos, no má xi mo, ser mos auto-su fi ci en tes em
pe tró leo. Por tan to, a Pe tro bras tor nou-se uma em pre-
sa ain da mais lu cra ti va, com 70% do seu ca pi tal nas
mãos do se tor pri va do, au men tan do, a cada ano, os
seus lu cros. Enten do que a Lei do Pe tró leo tam bém
re ser vou es ses re cur sos para que fos sem apli ca dos
exa ta men te na pes qui sa do se tor pe tro lí fe ro. Infe liz-
men te, es ses re cur sos têm sido trans fe ri dos, o que
tam bém me pre o cu pa bas tan te. Por isso, acre di to que 
de ve mos nos jun tar a V. Exª nes sa luta, para que es -
ses re cur sos con ti nu em a ser apli ca dos no se tor de
pe tró leo e para que não se jam con tin gen ci a dos. Se o
fo rem, não po de rão nem se quer ser uti li za dos. Sim -
ples men te se rão per di dos na que le ano. Re pi to: V. Exª
pode con tar com a nos sa so li da ri e da de para que es -
ses re cur sos con ti nu em a ser apli ca dos es pe ci fi ca-
men te no se tor de pe tró leo. Isso, aliás, é fe i to com a
dis tri bu i ção de ro yal ti es de Esta dos e Mu ni cí pi os, em 
va lo res mu i to su pe ri o res e que, na re a li da de, são li be-
ra dos, como dis se V. Exª, no mo men to cer to. Tam bém
de ve ria ser as sim para os re cur sos des ti na do à tec no-
lo gia, que tam bém são im por tan tís si mos. Era isso,
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Mu i to obri ga do.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Obri ga do, Se na dor José Jor ge, pelo apar te de V. Exª. 
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Cre io que essa pre o cu pa ção é de vá ri os Srs.
Se na do res, in clu si ve do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
S. Exª tem um pro je to que deve ser ana li sa do à luz do
que está hoje nas pri me i ras pá gi nas do Va lor Eco nô-
mi co. Tra ta-se exa ta men te des sa des vin cu la ção de
ver bas que pode atin gir a tec no lo gia. E mais: pa re-
ce-nos que, exa ta men te pelo des con tin gen ci a men to
ou ou tros pro ble mas, es ta ría mos com o se tor pa ra li-
sa do. É pre ci so que haja uma co or de na ção ge ral des -
se tema par que ele pos sa ser aten di do pelo pro je to
do 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 Ro dolp ho Tou ri nho, per mi te-me V. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, um mi nu to, por fa vor.

Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, sei da im por tân cia
do dis cur so de V. Exª, mas que ro in for má-lo que o
tem po de V. Exª se es go tou. No en tan to, V. Exª pode
con ce der o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
Peço-lhe, no en tan to, ur gên cia.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Obri ga do, Sr. Pre si den te,

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)  – Os 

re cur sos dos fun dos fo ram cri a dos pre ci sa men te para 
não pe sar so bre eles qua is quer tipo de con tin gen ci a-
men to, por que são re cur sos re ti ra dos do fa tu ra men to
das em pre sas, re cur sos que de vem ser apli ca dos
para aque la fi na li da de. Não po dem ser uti li za dos para 
ou tras fi na li da des. Tra ta-se de um se tor ab so lu ta men-
te es tra té gi co e fun da men tal para o nos so de sen vol vi-
men to. Qu e ro cum pri men tar V. Exª pela im por tân cia
do seu pro nun ci a men to. Insis to em que es ta mos jun -
tos, to dos, nes se pro pó si to de, en fim, va lo ri zar esse
in ves ti men to, que é es sen ci al para o Bra sil e para o
seu de sen vol vi men to.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL  – PE)  – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Mar co Ma ci el (PFL  – PE)  – Meu caro Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho, que ro, an tes de tudo, di zer
da mi nha sa tis fa ção em vê-lo, pela vez pri me i ra, na
tri bu na do Se na do Fe de ral. Além de elo gi ar o dis cur-
so que V. Exª pro fe re nes ta tar de, digo que V. Exª che -
ga à Câ ma ra Alta do Con gres so Na ci o nal de po is de
ha ver ocu pa do im por tan tes fun ções, quer no seu
Esta do, a Ba hia, quer no pla no fe de ral. No seu Esta -
do, eu gos ta ria de des ta car a gran de con tri bu i ção que 

V. Exª deu ao ajus te fis cal que lá ocor reu. V. Exª, como 
Se cre tá rio da Fa zen da, mar cou, de for ma mu i to cla ra,
a sua con tri bu i ção nes se cam po tão es tra té gi co do
de sen vol vi men to do nos so País e dos nos sos Esta-
dos. Em se gun do lu gar, que ro di zer tam bém que V.
Exª foi um ex ce len te Mi nis tro de Mi nas e Ener gia num
mo men to di fí cil da nos sa His tó ria e tam bém se hou ve
mu i to bem. Daí por que não po de mos de i xar de, nes te
ins tan te, di zer o quan to re pu ta mos im por tan te a pre -
sen ça de V. Exª, ago ra, no Se na do da Re pú bli ca. V.
Exª vai tra zer, como está tra zen do e o de mons tra com 
bas tan te cla re za na tar de de hoje, uma con tri bu i ção
mu i to gran de para o de ba te das gran des ques tões na -
ci o na is, no me a da men te na que les as sun tos mais afe -
tos à es pe ci a li da de de V. Exª, ou seja, a ques tão fis -
cal, so bre tu do no mo men to em que nos pre pa ra mos
para vo tar a re for ma tri bu tá ria, e a ques tão da me lho-
ria da in fra-es tru tu ra fí si ca e eco nô mi ca do nos so
País. V. Exª é um ex per to nes se as sun to e, cer ta men-
te, tra rá ache gas con si de rá ve is para que pos sa mos
tra ba lhar da me lhor for ma pos sí vel na so lu ção dos
nos sos pro ble mas. Qu e ro, por tan to, ao tem po em que 
sa ú do a pre sen ça de V. Exª nes ta tri bu na, di zer o
quan to es pe ra mos da con tri bu i ção de V. Exª no Se na-
do Fe de ral, con cor ren do, as sim, para que o Con gres-
so Na ci o nal pos sa con ti nu ar sen do uma Casa não
ape nas à qual cabe dis cu tir e vo tar leis, fis ca li zar
ações do Po der Exe cu ti vo, mas uma Casa que tam -
bém se ca rac te ri ze por de ba tes ex tre ma men te den-
sos e im por tan tes so bre ques tões crí ti cas da re a li da-
de na ci o nal. Por tan to, meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Se na dor Mar co Ma ci el, mu i to obri ga do pe las re fe rên-
ci as elo gi o sas a mim fe i tas.

A ex pe riên cia de V. Exª é mu i to im por tan te, tan to
na área po lí ti ca, como nas áre as fi nan ce i ras e de in -
fra-es tru tu ra. Te nho a cer te za de que nos so Par ti do
tra ba lha rá, con jun ta men te, pelo en gran de ci men to do
nos so País.

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

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Pois não, Se na dor.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL  – BA)  – Se na dor Ro -
dolp ho Tou ri nho, por  es tar acom pa nha do o dis cur so
de V. Exª, que ro, nes te mo men to, di zer da opor tu ni da-
de do tema que traz V. Exª a esta Casa como ho mem
com pe ten te e co nhe ce dor de ques tões afe i tas ao in -
te res se de V. Exª. Como dis se o Se na dor Mar co Ma ci-
el, V. Exª fez um tra ba lho ex tra or di ná rio na Se cre ta ria
da Fa zen da, dan do à Ba hia a hon ra de ter ini ci a do o
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ajus te fis cal an tes mes mo de que se fa las se em ajus -
te fis cal. Foi um exem plo ao País. V. Exª, como Mi nis-
tro de Mi nas e Ener gia, tam bém fez um tra ba lho ex -
cep ci o nal em to das as áre as de res pon sa bi li da de
des te Mi nis té rio. E, com re la ção à Pe tro brás, que nas -
ceu, po de mos as sim di zer, com a Re fi na ria Lan dul fo
Alves, pois a Ba hia foi pri me i ro lo cal onde se des co-
briu o pe tró leo, V. Exª, no va men te par ti ci pa dos as-
sun tos li ga dos a todo o País, es pe ci al men te à Ba hia e 
ao Nor des te, fa zen do da Pe tro brás uma em pre sa mu -
i to im por tan te para este País so bre tu do no que se re -
fe re ao de sen vol vi men to do se tor so ci al. E, hoje, V.
Exª nos traz a sua pre o cu pa ção com re la ção aos re -
cur sos que es ta vam des ti na dos e que de vem ser
man ti dos na sua in te i re za para a pes qui sa e para o
de sen vol vi men to, a fim de que pos sa mos apo i ar as
uni ver si da des, prin ci pal men te as do Nor des te bra si le-
i ro. Sabe V.Exª e este Ple ná rio que aqui lo que é in ves-
ti do em edu ca ção e em pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló-
gi ca no Nor des te está em gran de de fa sa gem em re la-
ção ao que é in ves ti do no Sul do País. Por tan to, a Pe -
tro bras cum pre um pa pel im por tan tís si mo ao dar sus -
ten ta ção fi nan ce i ra às nos sas ins ti tu i ções de ní vel su -
pe ri or. E, no mo men to em que há uma ame a ça na di -
mi nu i ção des ses re cur sos, V. Exª, aqui, faz um aler ta
ao País. Efe ti va men te, te mos que lu tar. Este Se na do,
a par tir de ago ra, é sa be dor des sa ame a ça. Esta mos
in te i ra men te ao lado de V. Exª para que pos sa mos
man ter esse ní vel de in ves ti men to, que com pen sa um 
pou co a ca rên cia exis ten te no Nor des te no se tor de
pes qui sa, de de sen vol vi men to e de en si no su pe ri or.
Pa ra be ni zo V. Exª, Se na dor. Como ba i a no, sin to-me
or gu lho so  – e digo isso com toda a ale gria  – de ver
um Se na dor da Ba hia de fen den do in te res ses tão im -
por tan tes para o nos so País. Mu i to obri ga do.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL  – BA)  –
Mu i to obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges, pe las pa la-
vras de V. Exª.

Qu e ro en cer rar, Sr. Pre si den te, fa zen do um ou -
tro aler ta ex tre ma men te ob je ti vo, prag má ti co, lem-
bran do o caso de Ta i wan, que na dé ca da de 70 era
um gran de ex por ta dor de bens com ba i xo va lor agre -
ga do, como con fec ções, cal ça dos e brin que dos. Re -
ce an do a con cor rên cia da Chi na e de Hong Kong à
épo ca, pas sou a ex por tar bens com ma i or va lor agre -
ga do. E par tiu es tra te gi ca men te para a tec no lo gia di -
gi tal e de in for ma ção, cri ou vá ri os pro gra mas, cri ou
um par que tec no ló gi co que pro por ci o nou in fra-es tru-
tu ra para em pre sas que qui ses sem ali se ins ta lar.
Enfim, Ta i wan cri ou fa ci li da des bá si cas de fi nan ci a-
men tos, mas so bre tu do de sen vol veu tec no lo gia. Cha -
mou de vol ta chi ne ses que es ta vam na Chi na, em

Hong Kong e em ou tros pa í ses para se re ci cla rem em
cur sos de mes tra do e de dou to ra do, de for ma a au -
men tar cada vez mais e dar apo io aos em pre en di-
men tos tec no ló gi cos. Ta i wan hoje é o ma i or ex por ta-
dor nes sa área, apre sen tan do um vo lu me de ex por ta-
ções di fí cil de ser ul tra pas sa do.

Era a pre o cu pa ção que eu que ria tra zer, ci tan do
esse exem plo prá ti co. De ve mos re al men te fi car aler -
ta, por que os re cur sos que es ta ri am sen do des vi a dos
são re cur sos dos ro yal ti es do pe tró leo. Não vejo ra -
zão para que se aja des sa for ma con tra a uni ver si da-
de bra si le i ra, con tra o de sen vol vi men to da tec no lo gia
e con tra o Nor te e o Nor des te do País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, pela Li de-
ran ça do PDT, para uma co mu ni ca ção ur gen te, de in -
te res se par ti dá rio.

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, o in te res se não é par ti dá rio, é do Se -
na do. Gos ta ria que o Pre si den te Sar ney es ti ves se
pre sen te para me ou vir, mas vou pro cu rar S. Exª no
ga bi ne te de po is. Ape sar de não ser ur gen te, é de al -
tís si mo in te res se do Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, há quin ze anos, Se na do res e
De pu ta dos são aves tru zes: me tem a ca be ça na are ia
para, se gun da a len da, não en xer ga rem a re a li da de.

A re a li da de é que, há quin ze anos, o Con gres so
Na ci o nal tem a sua prin ci pal fun ção  – a fun ção le gi fe-
ran te  – trun ca da, li mi ta da, mu ti la da. Até o ano pas sa-
do, o Po der Exe cu ti vo foi o ver da de i ro le gis la dor, en -
quan to a Câ ma ra e o Se na do exer ci am seu po der de
for ma se cun dá ria. O Po der Exe cu ti vo se ar ro gou o di -
re i to de edi tar e re e di tar me di das pro vi só ri as, em bo ra
o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal vi gen te à épo ca não fa las-
se em re e di ção. Foi edi tan do e re e di tan do “n” ve zes
me di das pro vi só ri as.

A me di da pro vi só ria que cri ou o real foi re e di ta-
da du ran te seis anos  – seis anos! –, sem que o Con -
gres so Na ci o nal a apre ci as se. No ano pas sa do, de po-
is de 14 anos, fi nal men te, por ini ci a ti va do Se na do ra -
ti fi ca da pela Câ ma ra, re gu la men ta mos a edi ção de
me di das pro vi só ri as, ad mi tin do a re e di ção uma úni ca
vez, com pra zo de ses sen ta dias, e pra zo de qua ren ta
e cin co dias para ser apre ci a da sob pena de tran ca-
men to de pa u ta.

Há uma se ma na, Sr. Pre si den te, o Se na do está
pa ra li sa do por que não exis te acor do a res pe i to de
me di das pro vi só ri as, e a pa u ta está obs tru í da.
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Em cem dias, o Go ver no Lula edi tou 16 me di das
pro vi só ri as, uma por se ma na. Não foi di fe ren te no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que, nem no Go ver no Ita mar, e
não cul po o Exe cu ti vo. Se eu fos se Pre si den te da Re -
pú bli ca, e o Con gres so fos se omis so como é, eu edi -
ta ria me di das pro vi só ri as, uma por se ma na tam bém.
Nada mais cô mo do para um Pre si den te da Re pú bli ca
do que po der le gis lar, exer cer ao mes mo tem po o pa -
pel de Che fe do Po der Exe cu ti vo e as fun ções do Po -
der Le gis la ti vo. Ne nhum che fe de go ver no re sis te a
esse pre sen te que o Con gres so lhe dá. E por que
acon te ce isso, Sr. Pre si den te? O que o Con gres so
pode fa zer? Não pre ci sa nem mu dar a Cons ti tu i ção.
Bas ta o Con gres so exer cer o seu pa pel de apre ci ar a
ur gên cia e a re le vân cia das me di das pro vi só ri as, que
nun ca apre ci ou.

Fi quei cons tran gi do, quan do, há pou cos dias, em 
meu ga bi ne te, fui pro cu ra do por uma co mis são de ser -
vi do res in te res sa dos na Me di da Pro vi só ria nº 100, que
está hoje na pa u ta. Pe di am meu apo io para que a
emen das se no Se na do, por que já ha via sido apro va da
na Câ ma ra. Per gun tei-lhes por que me ha vi am pro cu-
ra do se nem me co nhe ci am. Res pon de ram que era
por que eu ti nha sido mem bro da Co mis são Mis ta que
apre ci ou a ur gên cia e a re le vân cia da me di da pro vi só-
ria. Eu dis se que não, que de via ha ver um en ga no, que
não ha via sido mem bro da que la Co mis são. Dis se ram
que sim, que o meu nome es ta va lá. E lá está o meu
nome, Sr. Pre si den te. Eu era mem bro de uma Co mis-
são que nun ca se re u niu e da qual nun ca tive co nhe ci-
men to. É esta a pra xe, é esta a ro ti na: o Con gres so não 
exer ce a sua fun ção de exa mi nar os pres su pos tos de
ur gên cia e re le vân cia de ne nhu ma me di da pro vi só ria.
E fin ge que exa mi na. É um faz-de-con ta que di mi nui
esta Casa. Eu não gos to de ser Se na dor para fa zer de
con ta. A so ci e da de bra si le i ra pre ci sa sa ber o que está
acon te cen do nes ta Casa, ou seja, que a Cons ti tu i ção é 
des cum pri da por omis são dos Se na do res e De pu ta-
dos, que não que rem exer cer o seu pa pel, ou por ne gli-
gên cia ou por in do lên cia, ou por que não que rem con -
tra ri ar o Po der Exe cu ti vo. Se nós, uma úni ca vez que
fos se, de i xás se mos de ace i tar uma me di da pro vi só ria
por não apre sen tar o re qui si to ou de re le vân cia ou de
ur gên cia, o Po der Exe cu ti vo se con te ria, pen sa ria dez
ve zes an tes de edi tar uma me di da pro vi só ria. O cul pa-
do é o Con gres so. É ver go nho so! Eu não te nho ou tra
pa la vra! Isso é ver go nho so para o Con gres so Na ci o-
nal, que não exer ce as suas fun ções, pre vis tas na
Cons ti tu i ção!

Se ur gên cia e re le vân cia não de vem ser con si-
de ra das, Se na do ra He lo í sa He le na, mude-se a Cons -
ti tu i ção, re ti re-se isso de lá e co lo que-se que o Po der

Exe cu ti vo po de rá edi tar me di das pro vi só ri as quan do
jul gar ne ces sá rio, e aca bou-se. Por que man ter isso?
Por que se cria uma Co mis são? Fui in for ma do por ter -
ce i ros de que fiz par te de uma co mis são fan tas ma,
que nun ca se re u niu.

Já con se gui res ta be le cer as re u niões de quin-
ta-fe i ra. Fiz um ape lo ao Pre si den te José Sar ney, que
re u niu os Lí de res e res ta be le ceu-as.

Pe di rei a S. Exª  – isso não fi ca rá em ape lo de tri -
bu na, pois não es tou aqui para fa zer mar ke ting  –
uma re u nião de Lí de res. Ou se leva isto a sé rio, Sr.
Pre si den te, cri am-se co mis sões para exa me da ur-
gên cia e re le vân cia de cada me di da pro vi só ria, per -
ma nen te ou pro vi só ria, ou, en tão, é pre ci so que a Na -
ção bra si le i ra sa i ba que este Con gres so está fin gin do
que le gis la. Só exis te um Po der Le gis la ti vo no Bra sil,
que é o Po der Exe cu ti vo, por que o Con gres so se omi -
te no   seu pa pel.

Se o Pre si den te José Sar ney es ti ver ou vin-
do-me, peço-lhe que con vo que essa re u nião de Lí de-
res; do con trá rio, não vo ta rei mais ne nhu ma me di da
pro vi só ria. Isso é te a tro, en ga na ção. A Na ção bra si le i-
ra está sen do en ga na da: o  Con gres so não apre cia
me di da pro vi só ria. Se apre ci as se, 90% de las não se -
ri am ad mi ti das, por que não são nem ur gen tes nem
re le van tes, ou, quan do são re le van tes, não são ur-
gen tes, ou, quan do são ur gen tes, não são re le van tes.

Isso pre ci sa aca bar, Sr. Pre si den te. E, se de pen-
der de mim, vai aca bar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-
do a pa la vra, pela Li de ran ça do Blo co, à Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa, a quem pe di ria que não ul tra pas-
sas se os cin co mi nu tos re gi men ta is.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT  – PA.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.)  – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho vin do, por di ver sas
ve zes, a esta tri bu na, para fa lar so bre o tra ba lho es -
cra vo exis ten te no Esta do do Pará e so bre a vi o lên cia
no cam po. Hoje, que ro abor dar ou tro as sun to  im por-
tan te e sa u dar uma ini ci a ti va dos em pre sá ri os ma de i-
re i ros da nos sa Re gião.

Vi si tei, na sex ta-fe i ra, no Mu ni cí pio de Ma ra bá,
Esta do do Pará, um pro je to de re flo res ta men to da
Asso ci a ção das Indús tri as Ma de i re i ras de Ma ra bá e
da Re gião Su des te do Pará. Tra ta-se de um exem plo
de que ini ci a ti vas como essa po dem es tar vol ta das
para a ne ces si da de do mer ca do, já que o pre ço da
ma de i ra re ti ra da da flo res ta tro pi cal cai cada vez
mais.

Hoje, cres ce a de man da, por exem plo, por pla -
cas de fi bra de ma de i ra re cons ti tu í da. Essa ne ces si-
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da de fez com que os ma de i re i ros, com o apo io e a
apro va ção do Iba ma, ela bo ras sem esse pro je to de re -
flo res ta men to, que con ta com um ban co de se men tes
e um la bo ra tó rio. Na ver da de, é um pro je to de re cu pe-
ra ção de áre as de gra da das e de im plan ta ção de flo -
res ta de uso múl ti plo em áre as de re for ma agrá ria e
mi cror re giões do su des te do Pará, do qual fa zem par-
te os Mu ni cí pi os de Itu pi ran ga, Ma ra bá, Nova Ipi xu na,
Novo Re par ti men to, Pa ca jás e São João do Ara gua ia.
Esse tra ba lho, que con ta com o Si mar, com pro va que
é pos sí vel, na prá ti ca, um novo mo de lo de de sen vol vi-
men to para a nos sa Re gião que res pe i te o meio am bi-
en te e seja eco no mi ca men te viá vel. Pa ra be ni zo, por -
tan to, a ini ci a ti va. Embo ra seja co nhe ce do ra de al gu-
mas con tra di ções na le gis la ção, te nho cer te za de que 
se rão sa na das, para que o pro je to te nha con ti nu i da de.

Eu que ria, tam bém, re gis trar que, nes sa mes ma
vi a gem a Ma ra bá, fui in for ma da pelo Pre si den te do
Sin di ca to Ru ral de Ma ra bá, Sr. Di o go Na ves, de uma
do a ção ao Pro gra ma Fome Zero de três mil be zer ros,
que, após le i lo a dos, de ve rão ren der cer ca de R$1 mi -
lhão. Isso é o re sul ta do do en vol vi men to da so ci e da-
de, mais es pe ci fi ca men te do se tor pro du ti vo ru ral.
Ape sar de, vá ri as ve zes, ter vin do à tri bu na, para fa lar
de as pec tos ne ga ti vos, faço ques tão de re gis trar tam -
bém as ini ci a ti vas po si ti vas, que de mons tram que há
pes so as sé ri as tra ba lhan do, pro du zin do, ge ran do
em pre go, pre o cu pa das com o fu tu ro do Bra sil.

Eu gos ta ria, ain da, de di zer que essa re gião é a
ma i or pro vín cia mi ne ral do mun do, o ma i or po ten ci al
hi dre lé tri co do País. O Pará é o se gun do Esta do bra si-
le i ro a con tri bu ir de for ma po si ti va para a ba lan ça co -
mer ci al do Bra sil, com as ex por ta ções que hoje re a li-
za, mas, in fe liz men te, tem sido ví ti ma de um mo de lo
de de sen vol vi men to atra sa do. No en tan to, ve mos de -
mons tra ções como a do se tor ma de i re i ro, que com-
pre en deu que é me lhor tra ba lhar de for ma or ga ni za-
da, mo der na, com a so ci e da de, jun to com o Iba ma,
pen san do no de sen vol vi men to sus ten tá vel des te
País, para não an dar na con tra mão da his tó ria.

Por tan to, faço esse re gis tro e o da do a ção ao
Pro gra ma Fome Zero, que de mons tra que a so ci e da-
de re al men te abra çou essa ca u sa da guer ra con tra a
fome. Tra ta-se da mo bi li za ção do País que come, para
aju dar a par te do País que tem fome. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do, por cin co
mi nu tos, para fa lar em nome da Li de ran ça do PSDB.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB  – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den-

te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Jef fer son Pé res
apre sen tou uma ques tão im por tan te: a de que o Se -
na do es ta va sem vo ta ções por ques tões li ga das às
me di das pro vi só ri as.

Essa po si ção me sus ci ta dois pon tos: um, a ne -
ces si da de de que o sis te ma de apre ci a ção de me di-
das pro vi só ri as seja re vis to. É evi den te que hou ve  ex -
ces so de me di das pro vi só ri as no pas sa do, mas a al -
te ra ção que foi fe i ta não atin giu os ob je ti vos; ao con -
trá rio, está in vi a bi li zan do o fun ci o na men to do Con-
gres so Na ci o nal.

Por ou tro lado, que ro re fe rir-me, es pe ci fi ca men-
te, à Me di da Pro vi só ria nº 82, so bre as es tra das, acor -
da da na Câ ma ra dos De pu ta dos. Um acor do de Li de-
ran ças foi fe i to no sen ti do da apre sen ta ção de uma
emen da que es cla re ce a ques tão re fe ren te à re ce i ta.
Ou seja, os re cur sos re pas sa dos aos Esta dos não
são os de re ce i ta cor ren te, por tan to não são pas sí ve-
is da de du ção dos 13% re la ti vos à di vi da dos Esta dos.

A me di da pro vi só ria veio para o Se na do, que co -
me ça a re dis cu tir o acor do fe i to na Câ ma ra. Não é
pos sí vel que a pa la vra não va lha mais nada. Nós es -
ta mos no iní cio do Go ver no do Pre si den te Lula, e um
acor do fe i to na Câ ma ra, com a pre sen ça dos Lí de res
do Go ver no e da Opo si ção, não vale?

O Go ver no de Mi nas tem en fren ta do di fi cul da-
des enor mes. O Go ver na dor Aé cio Ne ves, que as su-
miu o Go ver no com a pre vi são de um dé fi cit, para este 
ano, de R$2,5 bi lhões, está ten do a co ra gem de en -
fren tar os obs tá cu los, to man do me di das co ra jo sas.

Mi nas Ge ra is é o Esta do bra si le i ro que mais
gas ta com pes so al. Evi den te men te, para re sol ver
essa ques tão há que ter co ra gem. O Go ver na dor Aé -
cio está fa zen do o seu “para casa”, di ga mos as sim,
com o cor te de des pe sas, com a bus ca de no vas re -
ce i tas. A essa al tu ra, de po is de já ter re ce bi do os re -
cur sos das es tra das, o res sar ci men to  – vol to a di zer:
res sar ci men to  – de es tra das cuja ma nu ten ção foi
trans fe ri da para os Esta dos, o Go ver no Fe de ral ago ra
in ter pre ta a me di da pro vi só ria de modo a re ti rar 13%
des ses re cur sos.

No caso de Mi nas Ge ra is, o Go ver no Fe de ral
quer de vol ta cer ca de R$100 mi lhões.É evi den te que
para um Esta do que está com di fi cul da des for tes, cujo 
Go ver na dor tem co la bo ra do, não é pos sí vel ace i tar
essa po si ção.

Faço, por tan to, um ape lo aos Se na do res do Go -
ver no, para que pos sa mos ter mi nar essa pen dên cia,
res pe i tan do o que foi acor da do na Câ ma ra, e aí pos -
sa mos dar se gui men to às vo ta ções. Da par te de Mi -
nas Ge ra is, esse é o pon to que está pen den te. Mi nas
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quer ape nas re sol ver dois pon tos: cum pri men to da
pa la vra dada na Câ ma ra e, no mé ri to, o en ten di men to
de que não se tra ta de re ce i ta cor ren te, tra ta-se de re -
ce i ta de res sar ci men to, re ce i ta ex tra or di ná ria por uma 
obri ga ção que os Esta dos es tão as su min do, que é
cu i dar das suas es tra das.

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT, faço esta co lo-
ca ção. Va mos en cer rar essa ques tão para que o Se -
na do pos sa vo tar. O que foi le van ta do pelo Go ver na-
dor Aé cio Ne ves é jus to, é o cum pri men to da pa la vra
dada pela Li de ran ça do Go ver no na Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Ao mes mo tem po, não tem sen ti do que rer de 
vol ta, a essa al tu ra, cer ca de R$100 mi lhões, que fa -
rão mu i ta fal ta a Mi nas, que está fa zen do um es for ço
gran de, nes te mo men to, para po der con se guir vi a bi li-
zar o Go ver no, de po is de uma he ran ça per ver sa do
pon to de vis ta fi nan ce i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Se na dor

Edu ar do Aze re do e de ma is Srs. Se na do res e Srªs.
Se na do ras, o Pre si den te José Sar ney en con tra-se re -
u ni do em seu ga bi ne te com as Li de ran ças da Casa,
para ten tar um acor do para de sobs tru ir a pa u ta.

No in ter reg no, vou con ce der a pa la vra ao Se na-
dor Cé sar Bor ges, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
Em se gui da, à Se na do ra Lú cia Vâ nia e, pos te ri or-
men te, ao Se na dor Pa u lo Octá vio.

Tem a pa la vra o Se na dor Cé sar Bor ges, que dis -
põe de 5 mi nu tos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL  – BA. 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, tra go ao co nhe ci-
men to des ta Casa uma gra ve pre o cu pa ção que afe ta
os ci da dãos da ca pi tal do Esta do da Ba hia, a ci da de
de Sal va dor.

Está em an da men to na ca pi tal ba i a na a in ter-
ven ção ur ba na mais im por tan te dos seus úl ti mos 30
anos, que são as obras do me trô de Sal va dor, ini ci a-
das em ja ne i ro de 2001. É uma in fra-es tru tu ra es tra té-
gi ca para o cres ci men to de Sal va dor, que é a ter ce i ra
ma i or ca pi tal em po pu la ção do nos so País, mas que,
in fe liz men te, che ga mu i to atra sa da em re la ção a ou -
tras gran des ca pi ta is bra si le i ras, que já con tam há
mu i tos anos, até há dé ca das, com um sis te ma de
trans por te de mas sa para os seus ha bi tan tes.

Para vi a bi li zar os in ves ti men tos no me trô, que
são ele va dos, fo mos bus car re cur sos no ex te ri or,
mon tan do uma en ge nha ria fi nan ce i ra de par ce ria, de
modo que Sal va dor pu des se ga nhar fi nal men te a tão
so nha da obra do seu trans por te de mas sa. Foi fe i ta
uma ces ta de re cur sos para vi a bi li zar essa obra. Tre-

zen tos e sete mi lhões de dó la res fo ram di vi di dos em
uma par ce ria en tre Ban co Mun di al, com 50%, Esta do
da Ba hia, so ma do com Pre fe i tu ra de Sal va dor e  ini ci-
a ti va pri va da, com 30%, e 20%, a par te me nor, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi cou a car go da
União.

O que acon te ce nes te mo men to é que exa ta-
men te o me nor con tri bu in te, o par ce i ro me nor, a
União, está pres tes a im pe dir a con ti nu i da de das
obras do me trô de Sal va dor, por que está sim ples-
men te atra san do o re pas se dos re cur sos li be ra dos
pelo Ban co Mun di al. Esses re cur sos es tão blo que a-
dos, não são li be ra dos pelo Go ver no Fe de ral.

Há mu i tos me ses as obras es tão sen do man ti-
das com re cur sos do Go ver no da Ba hia e da Pre fe i tu-
ra de Sal va dor, mas es tão pres tes a pa rar, por ra zões
ób vi as.

Enquan to isso, o País está pa gan do taxa de per-
ma nên cia pe los re cur sos do Ban co Mun di al que es -
tão de po si ta dos no Ban co do Bra sil. Esses re cur sos
são de Res tos a Pa gar de 2002, e ain da não fo ram re -
pas sa dos pelo Mi nis té rio das Ci da des, por in ter mé dio
da Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos. São os
R$14 mi lhões do Ban co Mun di al que es tão re ti dos, e
mais uma par te me nor do Go ver no Fe de ral, de re cur-
sos do Te sou ro da União, no va lor de R$3 mi lhões,
que tam bém es tão re ti dos.

O Orça men to des te ano pre vê ain da a li be ra ção
de R$41 mi lhões do Ban co Mun di al e mais R$29 mi -
lhões do Go ver no Fe de ral. É ne ces sá rio que che-
guem ra pi da men te, para que não seja pa ra li sa da
essa obra im por tan te para a Ca pi tal do nos so Esta do.
Não sa be mos se há um sim ples pro ble ma bu ro crá ti co
ou se exis te al gu ma im pli ca ção de or dem eco nô mi ca
ou de ou tra or dem. É pre ci so que es ses obs tá cu los
se jam ra pi da men te re mo vi dos, para que essa obra
não seja pa ra li sa da.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho pu bli ca men te cha mar a aten ção e pe dir a com -
pre en são do  Go ver no Fe de ral para a gra vi da de do
atra so na li be ra ção des ses re cur sos e para a so lu ção
ur gen te da ques tão.

Nes te mo men to, es ta mos aguar dan do a res pos ta
do Mi nis tro das Ci da des, o Sr. Olí vio Du tra, pro me ti da
para 31 de mar ço. O pró prio Pre si den te Lula, re cen te-
men te, com pro me teu-se a não pa ra li sar obra al gu ma
que já ti ves se ini ci a do, que es ti ves se em an da men to.

Não se pode pa ra li sar uma cons tru ção tão com -
ple xa, onde mais de me ta de das obras ci vis es tão
con clu í das, in clu si ve 85% das vias aé re as e 65% das
obras sub ter râ ne as. A sim ples pa ra li sa ção de uma
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obra des se vul to vai ge rar cus tos enor mes de des mo-
bi li za ção, e, de po is, de mo bi li za ção, na sua re to ma da.

De ve mos lem brar ain da que toda a es tru tu ra de
can te i ros e des vi os viá ri os ne ces sá ri os para a re a li-
za ção das obras re pre sen ta sé ri os trans tor nos à vida
da ci da de de Sal va dor. A par te mais po bre da po pu la-
ção vive os trans tor nos pró pri os dos usuá ri os de um
sis te ma de trans por tes ul tra pas sa do, ba se a do ain da
no ôni bus. To dos que rem que a obra con ti nue. Essa
obra é apar ti dá ria. Toda a po pu la ção da ci da de de
Sal va dor de se ja sua con ti nu i da de.

Por isso pe di mos a to dos os Srs. Se na do res, in -
de pen den te men te de co lo ra ção par ti dá ria, que fa çam
um es for ço para a li be ra ção dos re cur sos e re to ma da
das obras em rit mo nor mal.

Sr. Pre si den te, faço este ape lo, por que mais de
900 em pre gos es tão hoje em vias de ser per di dos na
ca pi tal ba i a na pela pa ra li sa ção des sa obra. Faço a
de fe sa da obra do me trô de Sal va dor e um ape lo à
com pre en são do Go ver no Fe de ral para os pe sa dos
cus tos que a pa ra li sa ção tra rá para a eco no mia pú bli-
ca e para a vida dos mais de 2,5 mi lhões de ha bi tan-
tes da ci da de de Sal va dor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Con ce-

do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB  – GO. 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, as so mo à tri bu-
na des ta Casa para co mu ni car que, a par tir de ama -
nhã, co me ço a pre si dir os tra ba lhos da Sub co mis são
da Infân cia, Ado les cên cia e Ju ven tu de, no âm bi to da
Co mis são de Assun tos So ci a is, que terá como Re la-
to ra a Se na do ra Pa trí cia Go mes. Nela, pre ten de mos
unir es for ços para co lo car a ju ven tu de na agen da po -
lí ti ca bra si le i ra.

A par ti ci pa ção do Le gis la ti vo é ne ces sá ria por -
que, do pon to de vis ta das po lí ti cas pú bli cas, o Bra sil
não cri ou uma tra di ção de po lí ti cas de di ca das aos jo -
vens, com ex ce ção da que las que tra tam da edu ca ção
for mal ou da apren di za gem pro fis si o nal. São ações
im por tan tes, mas pou co con tri bu em para apro fun dar-
mos o co nhe ci men to das con di ções dos jo vens e para 
a ar ti cu la ção e dis se mi na ção de ex pe riên ci as exi to-
sas e seus re sul ta dos.

Mes mo com a mu dan ça do per fil de mo grá fi co
que vem ocor ren do no País, ain da te mos 48,6 mi-
lhões de jo vens en tre 10 e 24 anos, o que re pre sen ta
31% da po pu la ção to tal. E, ape sar des se seg men to
ter atu al men te um aces so mais am plo à es co la e uma

es co la ri za ção mais ele va da, ain da per ma ne ce uma
pro por ção con si de rá vel de jo vens en tre 15 e 19 anos
com me nos de 4 anos de es tu do, ou seja, 19%, taxa
que che ga a 37% no Nor des te, se gun do da dos do
IBGE.No en si no mé dio re gu lar, po de mos co me mo rar
o avan ço do nú me ro de ma trí cu las, que che ga ram a
8,7 mi lhões e a ex pan são de 78% en tre 1994 e 2002.
Re gis trou-se, ain da, o in gres so de cer ca de 1,4 mi -
lhão no en si no mé dio su ple ti vo. No en tan to, o Bra sil
ain da tem uma ba i xa taxa de ma trí cu la bru ta nes te
seg men to do en si no (74%), fi can do aba i xo da Argen -
ti na (76%) e do Uru guai (81%).

É fato que a ma i or par ce la do in ves ti men to em
pro je tos li ga dos à ju ven tu de teve ori gem em ini ci a ti-
vas de or ga ni za ções fi lan tró pi cas e não-go ver na men-
ta is vol ta das, po rém, para jo vens em si tu a ção de ris co
ou des van ta gem so ci al.

Em ge ral, pou cas opor tu ni da des são ofe re ci das
aos jo vens das ca ma das po pu la res para de sen vol ve-
rem suas ha bi li da des. Como dis se, as ações fi cam
res tri tas à es co la e a uma vida co ti di a na em seu pró -
prio ba ir ro.

E, por mu i to tem po, pen sou-se que a me lhor
edu ca ção para jo vens ca ren tes se ria aque la vol ta da
para o tra ba lho. Em con se qüên cia, es ses jo vens, na
sua ma i o ria, não che ga vam a con clu ir o en si no fun da-
men tal e in gres sa vam pre co ce men te no mer ca do.

A pro fes so ra Ma ria do Car mo Brant de Car va lho,
da PUC de São Pa u lo, lem bra ain da que, no Bra sil, fo -
mos cúm pli ces da idéia de que as eli tes jo vens me re ci-
am uma edu ca ção aca dê mi ca vol ta da a ca pa ci tar li de-
ran ças em pre sa ri a is, po lí ti cas, ci en tí fi cas e cul tu ra is.
No ver so da mo e da, para jo vens ado les cen tes, fi lhos
de tra ba lha do res, nos acos tu ma mos a ace i tar e a acre -
di tar que a edu ca ção para e pelo tra ba lho era a me lhor
op ção, com o in tu i to de for má-los e so ci a li zá-los.

Ace i ta mos, as sim, um sis te ma de si gual e in jus to.
Além dis so, te mos ain da os da dos pre o cu pan-

tes do Mi nis té rio da Sa ú de re ve lan do que:

 – cer ca de 16% dos ado les cen tes bra -
si le i ros de 16 a 19 anos já uti li za ram al gum
tipo de dro ga;

 – que os jo vens es tão ini ci an do a vida 
se xu al cada vez mais cedo; e

 – que 1 mi lhão de ado les cen tes, no
ano de 2002, tor na ram-se mães.

Srªs e Srs. Se na do res, os im pe ra ti vos éti cos da
res pon sa bi li da de so ci al e da so li da ri e da de de ter mi na-
ram a cri a ção da Sub co mis são da Infân cia e da Ju-
ven tu de, para que se faça uma pro fun da re fle xão so-
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bre as op ções de su pe ra ção das de si gual da des so ci o-
e co nô mi cas que se re pro du zem nes ta po pu la ção.

É ne ces sá rio ga ran tir a in te gra ção en tre as po lí-
ti cas de edu ca ção, sa ú de, as sis tên cia so ci al, cul tu ra,
for ma ção pro fis si o nal, ren da, la zer, es por te e em pre-
go. Da mes ma for ma, tor na-se ur gen te ar ti cu lar as
po lí ti cas se to ri a is de in clu são so ci al com as po lí ti cas
de de sen vol vi men to sus ten ta do, sem as qua is não é
pos sí vel ofe re cer pers pec ti vas de me lho ria de vida
para a ju ven tu de.

A in clu são so ci al dos jo vens e ado les cen tes,
prin ci pal men te po bres, re quer des te Par la men to uma
ação efe ti va, ca paz de for ta le cer a cri a ção de um Sis -
te ma de Po lí ti cas Pú bli cas para Jo vens e Ado les cen-
tes, uma vez que as po lí ti cas uni ver sa is ain da não fo -
ram ca pa zes de res pon der às ne ces si da des des se
gran de con tin gen te po pu la ci o nal.

Além do mais, a de sar ti cu la ção en tre as po lí ti-
cas se to ri a is, in clu si ve pela ine xis tên cia de uma co or-
de na ção na ci o nal, li mi tam o po ten ci al das ini ci a ti vas
exis ten tes. Agra va essa si tu a ção, ain da mais, o fato
de que os or ça men tos au to ri za dos pelo Con gres so
Na ci o nal para as po lí ti cas so ci a is di ri gi das aos jo vens
e ado les cen tes são mu i to li mi ta dos, além de te rem
uma pe que na exe cu ção pelo Po der Pú bli co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a par tir de 
ama nhã, a Sub co mis são da Infân cia, Ado les cên cia e
Ju ven tu de per ma ne ce rá acom pa nhan do a po lí ti ca do
pri me i ro em pre go, a in ser ção do ado les cen te em po lí-
ti cas pú bli cas de re a bi li ta ção e, prin ci pal men te, o
com ba te à mor ta li da de in fan til, ao abu so se xu al de
cri an ças e ado les cen tes. Tam bém des ta co a ne ces si-
da de de uma ação efe ti va que bus que o afas ta men to
da ju ven tu de do cri me or ga ni za do.

Espe ro que esta Casa dê um gri to de aler ta para 
a ne ces si da de de es co las e de es pe ci al aten ção por
par te da so ci e da de com a ju ven tu de, an tes de co lo car
os jo vens nas ca de i as.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Con ce do
a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to an tes da Ordem do
Dia, Se na dor Pa u lo Octá vio. (Pa u sa.)

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)  – Tem a pa -
la vra V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te,
se ma na pas sa da, ouvi ma ni fes ta ções do Se na dor Jef -
fer son Pé res re la ti vas aos fa tos ocor ri dos em Cuba e,
on tem, do Se na dor Ro me ro Jucá, que su ge riu que 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, con vi das se o Emba i xa dor de Cuba
para aqui pres tar es cla re ci men tos.

Co in ci den te men te, ama nhã vi si ta rá o Se na do
Fe de ral o Vice-Pre si den te da Assem bléia Na ci o nal de 
Cuba, Sr. Ja i me Crom bet, que es ta rá acom pa nha do
do De pu ta do Ra món Pez Fer ro e da De pu ta da Kê nia
Ser ra no.

Sr. Pre si den te, con ver sei com o Emba i xa dor de
Cuba, Jor ge Lez ca no Pé rez e S. Exª se dis pôs a,
ama nhã, às 11 ho ras, apro ve i tan do a vi si ta dos três
re pre sen tan tes da Assem bléia Na ci o nal de Cuba,
quan do se rão tra ta das ques tões, com os Se na do res
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, re la ti vas ao in -
ter câm bio en tre Bra sil e Cuba nas áre as cul tu ral, co -
mer ci al, eco nô mi ca, tec no ló gi ca e ou tras, pres tar es -
cla re ci men tos so bre o jul ga men to dos Srs. Hec tor Pa -
lá ci os, Ri car do Gon zá les e Raúl Ri ve ro, e so bre a pri -
são de de ze nas de es cri to res e pes so as que têm cri ti-
ca do o sis te ma po lí ti co vi gen te na que le País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, te re mos opor tu ni da de
de dis cu tir com os mem bros da Assem bléia Na ci o nal
Cu ba na os gra ves epi só di os ocor ri dos em Cuba, que
le va ram o emi nen te es cri tor José Sa ra ma go, ga nha-
dor do prê mio No bel de Li te ra tu ra, a afir mar:

A dis si dên cia é um di re i to que se en-
con tra e se en con tra rá ins cri to com tin ta in-
vi sí vel em to das as de cla ra ções de di re i tos
hu ma nos pas sa das, pre sen tes e fu tu ras. É
um ato ir re nun ciá vel de cons ciên cia.

As pa la vras de José Sa ra ma go, di an te des ses
epi só di os, eco am em to das as cons ciên ci as de mo-
crá ti cas do mun do e nes te Con gres so.

Con vi do to dos os Srs. Se na do res, mem bros ou
não da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, para, ama nhã, às 11 ho ras, na sala da Co -
mis são, ou vir mos o Emba i xa dor de Cuba e os re pre-
sen tan tes da Assem bléia Na ci o nal Cu ba na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Se na dor

Edu ar do Su plicy, a Mesa re ce be a pa la vra de V. Exª
como uma co mu ni ca ção fe i ta à Casa e não como uma
ques tão de or dem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – So bre a
mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

(*)PR0JET0 DE LEI Nº 2, DE 2003-CN

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2004 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

(*)Será pu bli ca do em Su ple men to à pre sen te edi ção

MENSAGEM Nº 34, DE 2003-CN
(Nº 139/2003, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção, sub -

me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de ex po si ção de mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, o tex to do pro je to que “Dis põe so bre as di re-
tri zes para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2004
e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 14 de abril de 2003.  – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM nº 107/2003-MP

Bra sí lia, 14 de abril de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de V.Exª o ane xo pro -

je to de lei que “Dis põe so bre as di re tri zes para a ela -
bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2004 e dá ou tras pro -
vi dên ci as”, em cum pri men to ao dis pos to no art. 165,§
2º da Cons ti tu i ção, e no art. 35, § 2º, in ci so II do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

2. A Cons ti tu i ção de 1988 de ter mi na que a Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as  – LDO, de ve rá es ta be le-
cer as me tas e pri o ri da des da Admi nis tra ção pú bli ca
fe de ral, ori en tar a ela bo ra ção da lei or ça men ta ria
anu al e dis por so bre a po lí ti ca de apli ca ção das agên -
ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo men to e so bre as al te ra-
ções na le gis la ção tri bu tá ria.

3. Com o ad ven to 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), a LDO adi ci o nal men te deve es ta be le cer as
me tas fis ca is, os cri té ri os para a li mi ta ção de em pe-
nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra, a mar gem de ex pan-
são das des pe sas obri ga tó ri as de na tu re za con ti nu a-
da, e ava li ar os ris cos fis ca is e a si tu a ção atu a ri al e fi -
nan ce i ra dos re gi mes ge ral de Pre vi dên cia So ci al e
pró prio dos ser vi do res pú bli cos e do Fun do de Ampa -
ro ao Tra ba lha dor.

4. Res sal ta-se, por opor tu no, que o Pro je to da
LDO-2004 não con tem pla o Ane xo de Pri o ri da des e
Me tas que re la ci o na os pro gra mas e ações se le ci o-
na dos com base nas di re tri zes es tra té gi cas e nos ma -
cro ob je ti vos, uma vez que se rão apre sen ta dos, res-
pec ti va men te, na pro pos ta or ça men tá ria da União
para 2004 e na pro pos ta do Pla no Plu ri a nu al para o
pe río do 2004/2007, em fase de for mu la ção por este
Go ver no.

5. Novo di re ci o na men to foi ado ta do no pro ces so
de ela bo ra ção do pre sen te pro je to de lei em re la ção à
LDO de 2003, e ba li zou-se pela par ti ci pa ção e dis cus-
são de pro po si ções dos ór gãos se to ri a is en vol vi dos
di re ta men te na ela bo ra ção e exe cu ção or ça men tá ria,
bem como pela bus ca de pro ce di men tos mais ra ci o-
na is e sim pli fi ca dos de apre sen ta ção e al te ra ção do
or ça men to.

6. Em vis ta dis so, me re cem des ta que as se guin-
tes al te ra ções:

a) des ti na ção de re cur sos na lei or ça-
men tá ria, re la ti vos aos pro gra mas so ci a is,
com base na ado ção de cri té ri os que le vem
em con si de ra ção o fa tor re pre sen ta ti vo da
mul ti pli ca ção da ren da per ca pi ta pela po-
pu la ção da uni da de da Fe de ra ção, sal vo se
os pro gra mas ou ações de Go ver no de fi ni-
rem cri té ri os es pe cí fi cos para tal des ti na-
ção;

b) in tro du ção de tra ta men to di fe ren ci a-
do às ações de com ba te à fome, às fi nan ci-
a das com re cur sos do Fun do de Com ba te à
Po bre za e às da área de se gu ran ça pú bli ca,
para fins de es ta be le ci men to das con tra par-
ti das de es ta dos e mu ni cí pi os nas trans fe-
rên ci as vo lun tá ri as da União;

c) ex clu são das des pe sas re la ci o na-
das ao pro ces so ele i to ral 2004 da base uti li-
za da para ela bo ra ção da pro pos ta do Po der
Ju di ciá rio;

d) sim pli fi ca ção dos dis po si ti vos que
tra tam da es tru tu ra das Ope ra ções Ofi ci a is
de Cré di to;

e) per mis são para exe cu ção das des-
pe sas re la ti vas à con ces são de bol sas de
pós-gra du a ção e de ini ci a ção ci en tí fi ca e à
re si dên cia mé di ca, além da que las con si de-
ra das obri ga tó ri as na pró pria LDO, em face
da não-apro va ção da lei or ça men tá ria em
tem po há bil que pos si bi li te o pa ga men to
des sas des pe sas;

07794 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL476     



f) sim pli fi ca ção dos pro ce di men tos re-
la ci o na dos à aber tu ra de cré di tos adi ci o na is,
pre vi a men te au to ri za dos na lei or ça men tá-
ria, de for ma a per mi tir que os ór gãos vin cu-
la dos aos Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e
ao Mi nis té rio Pú bli co da União pro ce dam
por ato pró prio a es sas al te ra ções;

g) es ta be le ci men to de re gra que vin cu-
le as au to ri za ções para aber tu ra de cré di tos
adi ci o na is cons tan tes de lei or ça men tá ria a
um per cen tu al de cada pro gra ma do PPA
2004/2007, de modo a per mi tir a fle xi bi li da-
de ne ces sá ria da ges tão or ça men tá ria;

h) cum pri men to, se ne ces sá ria a re gra
de pro gra ma ção e li mi ta ção fi nan ce i ra pre-
vis ta nos arts. 8º e 9º da Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal, de acor do com a dis tri bu i ção,
cons tan te da lei or ça men tá ria para 2004,
en tre gru pos de na tu re za de des pe sas e
não mais en tre ati vi da des e pro je tos, fa zen-
do com que a li mi ta ção ve nha a ob ser var a
óti ca de con ten ção dos in su mos e não a dos
re sul ta dos pre ten di dos com as ações go ver-
na men ta is; e

i) pre ser va ção, em caso de li mi ta ção
fi nan ce i ra e de ma nu ten ção das pro je ções
de re ce i tas do or ça men to, do ní vel de cus te-
io cons tan te da pro pos ta or ça men tá ria dos
Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e do Mi nis té-
rio Pú bli co da União.

7. Cabe res sal tar, tam bém, que, em ra zão do
iní cio do pro ces so de re de fi ni ção de pri o ri da des e
di re tri zes des te novo Go ver no, está sen do pro pos to
que se jam re ti ra das, para efe i to de even tu a is li mi ta-
ções à mo vi men ta ção e ao em pe nho de do ta ções
or ça men tá ri as, as pro te ções exis ten tes em anos an -
te ri o res a se to res es pe cí fi cos; to da via es tão sen do
ob ser va das aque las pro te ções de fi ni das na Cons ti-
tu i ção ou em leis es pe cí fi cas, como é o caso dos se -
to res de Sa ú de e Edu ca ção, bem como de ou tras
des pe sas des sa na tu re za, cons tan tes de ane xo pró -
prio a esta pro pos ta de lei.

8. No to can te às me tas fis ca is para 2004, o re -
sul ta do fis cal pri má rio e da se gu ri da de so ci al es ti ma-
do pelo pre sen te pro je to de LDO é de 2,45% do PIB.
No caso das em pre sas es ta ta is, o su pe rá vit pri má rio
pre vis to é de 0,70% do PIB, ca ben do aos es ta dos e
mu ni cí pi os um su pe rá vit de 1,10% do PIB. Tais mon -
tan tes equi va lem a um su pe rá vit pri má rio con so li da-
do de 4,25% do PIB de 2004.

9. A re vi são da meta fis cal de su pe rá vit pri má rio
para as três es fe ras de Go ver no, de 3,75% para
4,25% do PIB e a sua ma nu ten ção nes se ní vel até
2006, no ce ná rio que se vis lum bra, per mi ti rá uma re -
du ção da re la ção de en di vi da men to lí qui do do Se tor
Pú bli co em re la ção ao PIB, de 55,07%, em 2004, para 
49,24%, em 2006, ou para 51,43% se con fir ma dos os
pas si vos con tin gen tes re la ti vos às dí vi das em pro ces-
so de re co nhe ci men to, de no mi na das “es que le tos”.

10. Essas me di das, en tre tan to, não po dem es tar
dis so ci a das das pro pos tas de re for ma do sis te ma tri -
bu tá rio e da pre vi dên cia e da in tro du ção de me ca nis-
mos de fle xi bi li za ção e de des vin cu la ção das re ce i tas
or ça men tá ri as, que, bem su ce di das, per mi ti rão o es -
ta be le ci men to dos fun da men tos de po lí ti ca fis cal ne -
ces sá ri os à re cu pe ra ção gra du al da ca pa ci da de do
Go ver no de pro mo ver o de sen vol vi men to de po lí ti cas
so ci a is e dos in ves ti men tos para a re cu pe ra ção e a
ex pan são da in fra-es tru tu ra eco nô mi ca.

11. Nes sas con di ções, cabe re a fir mar a im por-
tân cia de que se re ves te o pre sen te pro je to de lei para 
o es ta be le ci men to do re gra men to ne ces sá rio à ela bo-
ra ção da lei or ça men tá ria de 2004 e para a con so li da-
ção de no vas ba ses fis ca is re que ri das para o al can ce
dos ob je ti vos des te Go ver no.

Res pe i to sa men te,  – Gu i do Man te ga, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – O Pro je-
to de Lei nº 2, de 2003  – CN, que “dis põe so bre as
di re tri zes para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de
2004 e dá ou tras pro vi dên ci as”, que aca ba de ser
lido, vai à Co mis são de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 20-4  – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos;

Até 27-4  – pra zo para re a li za ção de au diên ci as pú -
bli cas;

Até 5-5  – pra zo para apre sen ta ção de emen das ao
pro je to pe ran te a Co mis são;

Até 10-5  – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos das emen das;

Até 14-6  – pra zo para que a Co mis são en ca mi nhe
à Mesa do Con gres so Na ci o nal o seu Pa re cer so bre
o pro je to e as emen das.
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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 (José Sar ney)  – 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 131, DE 2003

Alte ra o art. 5º da Lei nº 7.347/85  –
Lei da Ação Ci vil Pú bli ca, para le gi ti mar
os se na do res, de pu ta dos fe de ra is, de pu-
ta dos es ta du a is e ve re a do res para a sua
pro po si tu ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 5º da Lei nº 7.347/85 pas -

sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 5º A ação prin ci pal e a ca u te lar
po de rão ser pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli-
co, pela União, pe los se na do res e de pu ta-
dos fe de ra is, pe los es ta dos, pe los de pu ta-
dos es ta du a is, e pe los mu ni cí pi os e ve re a-
do res. Po de rão tam bém ser pro pos tas por
au tar quia, em pre sa pú bli ca, fun da ção, so ci-
e da de de eco no mia mis ta ou por as so ci a-
ção que:”

Art. 2º Inclua-se um pa rá gra fo ao art. 5º da Lei nº 
7.347 com a se guin te re da ção:

“§ Na hi pó te se de o par la men tar per-
der o man da to no cur so da ação por ele pro -
pos ta, será o Mi nis té rio Pú bli co in ti ma do
para as su mir a ti tu la ri da de ati va, sem pre ju í-
zo da fa cul da de de qual quer ou tro le gi ti ma-
do as su mir o pólo ati vo da ação.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei da Ação Ci vil Pú bli ca tem um rol bas tan te
ex ten so de le gi ti ma dos para a sua pro po si tu ra, que
in clui o Mi nis té rio Pú bli co, os Po de res Exe cu ti vos da
União, es ta dos e mu ni cí pi os, e au tar qui as, em pre sas
pú bli cas, fun da ções, so ci e da des de eco no mia mis ta
e as so ci a ções.

Os mem bros do Po der Le gis la ti vo fo ram inex pli-
ca vel men te ex clu í dos des sa le gi ti ma ção. O re sul ta do
dis so é que mu i tas ve zes os par la men ta res con se-
guem ver as suas leis apro va das, mas as sis tem im po-
ten tes ao seu re i te ra do des cum pri men to, em pre ju í zo

de con su mi do res e da po pu la ção em ge ral, sem que
nada pos sam fa zer para exi gir o seu cum pri men to.

A al te ra ção do ar ti go 5º da Lei da Ação Ci vil Pú -
bli ca ora pre ten di da ob je ti va exa ta men te do tar os par-
la men ta res de le gi ti ma ção ati va para em ju í zo re pre-
sen tar os ti tu la res de in te res ses di fu sos em pre ten-
sões em que es te jam em jogo o meio am bi en te, os di -
re i tos do con su mi dor, ou que te nham por ob je to bens
e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co
e pa i sa gís ti co.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003. – Sér gio
Ca bral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Dis ci pli na a ação ci vil pú bli ca de
res pon sa bi li da de por da nos ca u sa dos ao 
meio am bi en te, ao con su mi dor, a bens e
di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co, his tó-
ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (ve ta do) e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

....................................................................................
Art. 5º A ação prin ci pal e a ca u te lar po de rão ser

pro pos tas pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela União, pe los
es ta dos e mu ni cí pi os. Po de rão tam bém ser pro pos tas
por au tar quia, em pre sa pú bli ca, fun da ção, so ci e da de
de eco no mia mis ta ou por as so ci a ção que:

I  – es te ja cons ti tu í da há pelo me nos um ano,
nos ter mos da lei ci vil;

II  – in clua en tre suas fi na li da des ins ti tu ci o na is a
pro te ção ao meio am bi en te, ao con su mi dor, à or dem
eco nô mi ca, à li vre con cor rên cia, ou ao pa tri mô nio ar-
tís ti co, es té ti co, his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co.

* Inci so II com re da ção de ter mi na da pela Lei nº
8.884, de 11 de ju nho de 1994.

§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co, se não in ter vi er no pro -
ces so como par te, atu a rá obri ga to ri a men te como fis -
cal da lei.

§ 2º Fica fa cul ta do ao po der pú bli co e a ou tras
as so ci a ções le gi ti ma das nos ter mos des te ar ti go ha -
bi li tar-se como li tis con sor tes de qual quer das par tes.

§ 3º Em caso de de sis tên cia in fun da da ou aban -
do no da ação por as so ci a ção le gi ti ma da, o Mi nis té rio
Pú bli co ou ou tro le gi ti ma do as su mi rá a ti tu la ri da de
ati va.
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* § 3º com re da ção de ter mi na da pela Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990.

§ 4º O re qui si to da pré-cons ti tu i ção po de rá ser dis -
pen sa do pelo juiz, quan do haja ma ni fes to in te res se so ci-
al evi den ci a do pela di men são ou ca rac te rís ti ca do dano,
ou pela re le vân cia do bem ju rí di co a ser pro te gi do.

* § 4º acres cen ta do pela Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990.

§ 5º Admi tir-se-á o li tis con sór cio fa cul ta ti vo en -
tre os Mi nis té ri os Pú bli cos da União, do Dis tri to Fe de-
ral e dos es ta dos na de fe sa dos in te res ses e di re i tos
de que cu i da esta lei.

§ 5º acres cen ta do pela Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990.
....................................................................................

(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 132, DE 2003

Dis põe so bre au xí lio fi nan ce i ro da
União aos Insti tu tos His tó ri cos e Ge o grá-
fi cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União con ce de rá au xí lio fi nan ce i ro anu -

al a uma ins ti tu i ção cul tu ral, em cada uni da de da Fe -
de ra ção, que se des ti ne à pre ser va ção da me mó ria
his tó ri ca e ge o grá fi ca re gi o nal, ge ral men te de sig na da
Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co.

Art. 2º A ins ti tu i ção em ca u sa de ve rá ter ca rá ter
pri va do, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da como as so ci a-
ção ci vil e de cla ra da de uti li da de pú bli ca.

Art. 3º Para ha bi li tar-se ao re ce bi men to des se
au xí lio, a en ti da de de ve rá, ain da, pos su ir pa tri mô nio
pró prio, bi bli o te ca es pe ci a li za da, ar qui vos do cu men-
ta is aces sí ve is ao pú bli co e atu a ção efe ti va no âm bi to
da uni da de fe de ra da que re pre sen ta.

Art. 4º As ins ti tu i ções des ti na tá ri as do au xí lio fi -
nan ce i ro não po de rão re mu ne rar, a qual quer tí tu lo,
seus di ri gen tes e con se lhe i ros.

Art. 5º O au xí lio fi nan ce i ro con ce di do pela União 
será apli ca do, ex clu si va men te, nos equi pa men tos
cul tu ra is da ins ti tu i ção.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção aci ma tem o pro pó si to de am pa rar e
es ti mu lar, em cada uni da de da Fe de ra ção, uma en ti da-
de ci vil sem fins lu cra ti vos de di ca da à pes qui sa e à pre -
ser va ção da me mó ria his tó ri ca e ge o grá fi ca re gi o nal.

Tais en ti da des têm sido, ao lon go do tem po, res -
pon sá ve is por um tra ba lho si len ci o so, mas pro fi cuo,
que su pe rou inú me ras di fi cul da des e se an te ci pou, o
mais das ve zes, às ini ci a ti vas ofi ci a is.

Re fe ri mo-nos, em es pe ci al, aos Insti tu tos His tó-
ri cos e Ge o grá fi cos ou ins ti tu i ções de de no mi na ção
as se me lha da, os qua is, qua se sem ex ce ção, mon ta-
ram guar da às tra di ções das uni da des fe de ra das,
guar da ram do cu men tos his tó ri cos, con ser va ram bi-
bli o te cas es pe ci a li za das, car tas ge o grá fi cas, co le-
ções et no grá fi cas e an tro po ló gi cas, en tre ou tros do -
cu men tos, com um des ve lo e uma apli ca ção que, mu -
i tas ve zes, ca u sa in ve ja às mais atu an tes ins ti tu i ções
uni ver si tá ri as.

Vale lem brar que tais as so ci a ções ci vis se an te-
ci pa ram, no cul ti vo das ciên ci as hu ma nas, às or ga ni-
za ções aca dê mi cas, o mais das ve zes, sem con tar
com o au xí lio do po der pú bli co e apo i a das, tão so-
men te, no tra ba lho vo lun tá rio de au to di da tas.E, mes -
mo de po is que as ciên ci as hu ma nas ga nha ram opor -
tu ni da des ma i o res e al can ça ram ple na ci da da nia
den tro da es tru tu ra uni ver si tá ria, con ti nu a ram, aque -
las ins ti tu i ções pri va das, de sen vol ven do, pa ra le la-
men te, um tra ba lho me ri tó rio no de sen vol vi men to da
pes qui sa e na pu bli ca ção de re vis tas e/ou bo le tins es -
pe ci a li za dos.

A exem plo de sua ma triz e mo de lo, que é o Insti -
tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, ha bi tu al men te
con tem pla do por au xí lio da União, me re cem as or ga-
ni za ções exis ten tes nos Esta dos re ce ber sub ven ções
re gu la res, para que con ti nu em a pres tar os bons ser -
vi ços que sem pre pres ta ram.

Ade ma is, é im por tan te que se es ti mu le a cri a-
ção de uma en ti da de des sa na tu re za. Atu al men te,
são 21 as uni da des fe de ra das onde elas ocor rem, o
que per mi te di zer que ape nas os seis Esta dos cri a dos
mais re cen te men te não os pos su em, qua is se jam:
Mato Gros so do Sul, To can tins, Acre, Ama pá, Ron dô-
nia e Ro ra i ma.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Pe dro Si mon.

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e da Edu ca ção, ca ben do a úl ti ma a de -
ci são ter mi na ti va).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 133, DE 2003

A BR-317 fica de no mi na “Ro do via
Wil son Pi nhe i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A BR-3 17 fica de no mi na da “Ro do via Wil -

son Pi nhe i ro
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Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Pre si den te do Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru -
ra is de Bra si léia, no Esta do do Acre, Wil son Sou za Pi -
nhe i ro foi as sas si na do, com dois ti ros pe las cos tas,
na sede do pró prio sin di ca to, por vol ta das 19 ho ras
do dia 21 de ju lho de 1980. Embo ra hou ves se vá ri os
in dí ci os no sen ti do de apon tar fa zen de i ros da re gião
como res pon sá ve is pelo cri me, seus man dan tes e
exe cu to res ja ma is fo ram pre sos.

Os mo ti vos do as sas si na to, con tu do, são so be-
ja men te co nhe ci dos. Wil son Pi nhe i ro  – um ho mem
“de fala man sa e rara, mas de olhar po de ro so”, nas
pa la vras de Mar cus Vi ní ci us Ne ves –, in co mo da va os
pro pri e tá ri os de ter ras que des res pe i ta vam os po vos
e os cos tu mes da flo res ta der ru ban do ma tas, pre dan-
do a vida e aten tan do con tra o fu tu ro. Sem ar mas, Wil -
son e sua gen te en fren ta vam a po lí cia. Sem di nhe i ro,
com ba ti am os ri cos que pre ten di am mul ti pli car pa tri-
mô ni os pes so a is des co nhe cen do di re i tos so ci a is e
va lo res am bi en ta is. Sem apo io po lí ti co, des te mi am os 
po de ro sos.

A der ru ba da da flo res ta foi con ti da pe los “em pa-
tes” que, ide a li za dos por lí de res como Wil son Pi nhe i-
ro e Chi co Men des, re u ni am ho mens, mu lhe res e cri -
an ças na fren te de mo tos ser ras. A de vas ta ção de mu -
i tos hec ta res de ter ra, como bem ob ser vou Archi bal-
do Antu nes em sua “Crô ni ca de Uma Mor te Anun ci a-
da”, foi evi ta da “gra ças à co ra gem de hu mil des tra ba-
lha do res ru ra is que se in ter pu nham en tre os peões e
as ár vo res ne ces sá ri as ao seu sus ten to’’.

Sua for ça re si dia na cons ciên cia e na união dos
que só po di am con tar com os bra ços do tra ba lho e
com a voz dos ar gu men tos. Por isso, os ti ros que ma -
ta ram Wil son Pi nhe i ro ali men ta ram sua luta. A tra gé-
dia que o le vou deu en se jo, por exem plo, à de mar ca-
ção de re ser vas ex tra ti vis tas e à de sa pro pri a ção, por
de ter mi na ção ju di ci al, dos se rin ga is San ta Qu i té ria e
Qu i xa dá.

Se gun do o tes te mu nho de sin di ca lis tas con tem-
po râ ne os des sa luta, como Pe dro Cas ti lho, “Bra si léia
e Xa pu ri fo ram às áre as mais ata ca das pe los fa zen-
de i ros e por isso o mo vi men to sin di cal se for ta le ceu
na re gião. Mas, em Bra si léia, pela pre sen ça de Wil son
Pi nhe i ro, a re a ção foi mu i to rá pi da”. Deve-se lem brar
que, na épo ca, como a BR-117 ain da não per mi tia a li -
ga ção com Rio Bran co, onde o mo vi men to sin di cal es -
ta va mais bem es tru tu ra do, o iso la men to de Bra si léia
to ma va a or ga ni za ção dos tra ba lha do res ru ra is ain da
mais di fí cil  – o que dá a me di da da im por tân cia de Wil -
son Pi nhe i ro para os des ti nos do Acre e do Bra sil.

Assim, dar o nome des se gran de lí der po pu lar à
ro do via fe de ral que liga a ci da de de Boca do Acre, no

Ama zo nas, à Bra si léia e Assis Bra sil, no Acre, cons ti-
tui me re ci da ho me na gem. A pro po si ção, ade ma is,
aten de ao re qui si to da Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro
de 1977.

Esta mos cer tos, as sim, de que o pro je to me re-
ce rá o ne ces sá rio apo io dos mem bros do Con gres so
Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Sibá Ma cha do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.454. DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo-
gra dou ros, obras, ser vi ços e mo nu men-
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art 1º É pro i bi do, em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de qual -
quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so as ju -
rí di cas da Admi nis tra ção in di re ta.

Art 2º É igual men te ve da da a ins cri ção dos no -
mes de au to ri da des ou ad mi nis tra do res em pla cas
in di ca do res de obras ou em ve í cu lo de pro pri e da de
ou a ser vi ço da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in -
di re ta.

Art 3º As pro i bi ções cons tan tes des ta Lei são
apli cá ve is às en ti da des que, a qual quer tí tu lo, re ce bam
sub ven ção ou au xi lio dos co fres pú bli cos fe de ra is.

Art 4º A in fra ção ao dis pos to nes ta Lei acar re ta-
rá aos res pon sá ve is a per da do car go ou fun ção pú bli-
ca que exer ce rem, e, no caso do ar ti go 3º, a sus pen-
são da sub ven ção ou au xí lio.

Art 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 1977;156o da Inde -
pen dên cia e 890 da Re pú bli ca.  – ERNESTO GEISEL
– Arman do Fal cão.
....................................................................................

(Á Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº134 , DE 2003

Dis põe so bre cri mes de vi o lên cia
do més ti ca, al te ra dis po si ti vos do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940
– Có di go Pe nal, e de ter mi na ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tu em cri mes de vi o lên cia do més ti-

ca os cri mes pra ti ca dos en tre si pe los in te gran tes ou
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ex-in te gran tes de uma mes ma fa mí lia e os de fi ni dos
nes ta Lei.

§ 1º Para os efe i tos des ta Lei, con si de ram-se in -
te gran tes de uma mes ma fa mí lia:

I  – pes so as com vín cu los de pa ren tes co ci vil até 
o quar to grau;

II  – côn ju ges, com pa nhe i ros ou as se me lha dos;
ou

III  – qua is quer ou tras pes so as, ain da que não
apa ren ta das, que vi vam sob os cu i da dos de mem bro
da fa mí lia.

§ 2º É sem pre cir cuns tân cia agra van te do cri me
ter sido ele pra ti ca do con tra in te gran te ou ex-in te gran-
te da fa mí lia.

§ 3º Os cri mes de vi o lên cia do més ti ca pra ti ca-
dos con tra mu lher, pes soa me nor de ida de, ido sa, en -
fer ma, ou in ca paz fí si ca ou men tal men te, te rão a
pena au men ta da de me ta de.

Art. 2º Qu al quer pes soa po de rá ofi ci ar ao Mi nis-
té rio Pú bli co, re que ren do a ado ção de me di das ca bí-
ve is para pre ser var a in te gri da de fí si ca ou emo ci o nal
de pes soa vi ti ma da ou ame a ça da por cri me de vi o lên-
cia do mes ti ca.

Art. 3º A au to ri da de ju di ci al po de rá emi tir or dem
de pro te ção, res trin gin do, tem po rá ria ou per ma nen te-
men te, o aces so do agen te à ha bi ta ção fa mi li ar ou a
lo cal fre qüen ta do pela vi ti ma:

I  – me di an te re que ri men to do ofen di do, de
quem pos sa re pre sen tá-lo, ou do Mi nis té rio Pú bli co;

II  – de ofi cio, quan do hou ver in dí ci os su fi ci en tes
de vi o lên cia do més ti ca.

Art. 4º O art. 244 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
como § 1º:

Art. 244..................................................
§ 2º Inci de nas mes mas pe nas quem:
I  – sen do sol ven te, frus tra ou ili de, de

qual quer modo, in clu si ve por aban do no in-
jus ti fi ca do de em pre go ou fun ção, o pa ga-
men to de pen são ali men tí cia ju di ci al men te
acor da da, fi xa da ou ma jo ra da;

II  – aban do na as cen den te in vá li do ou
va le tu di ná rio em hos pi tal, asi lo ou lo cal se-
me lhan te.

Art. 5º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-
bro de 1940, pas sa a vi go rar acres ci do do art.
244-A:

Art. 244-A. Per se guir, in ti mi dar ou me-
nos pre zar in te gran te ou ex in te gran te da fa-
mí lia, me di an te:

I  – li mi ta ção do aces so ou ma ne jo dos 
bens co muns;

II  – vi gia cons tan te;
III  – pri va ção de aces so à ali men ta ção

ou ao des can so ade qua do;
IV  – pri va ção da cus tó dia le gal dos fi -

lhos;
V  – dano a ob je tos apre ci a dos pela ví -

ti ma, ex ce to os que per ten çam pri va ti va-
men te ao agen te;

VI  – apro pri a ção de re si dên cia ou de
qual quer mo ra da da ví ti ma.

Pena  – de ten ção, de um a qua tro
anos.

Pa rá gra fo úni co. Cons tran ger as cen-
den te in vá li do ou va le tu di ná rio para que
ven da ou trans fi ra seus bens ou as si ne pro -
cu ra ção com esse mes mo ob je ti vo:

Pena  – re clu são, dois a seis anos.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 7º Re vo ga-se o art. 181 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940  – Có di go Pe nal.

Jus ti fi ca ção

A vi o lên cia en tre fa mi li a res é um pro ble ma so ci-
al que afe ta gran de quan ti da de de mu lhe res, cri an-
ças, ido sos e in ca pa zes, re per cu tin do gra ve men te na
so ci e da de, com a au sên cia das ví ti mas no tra ba lho,
au men to de con sul tas mé di cas, au sên cia es co lar dos 
me no res mal tra ta dos, tra u mas e pro ble mas sé ri os de
sa ú de fí si ca e men tal.

A vi o lên cia no âm bi to fa mi li ar é si len ci o sa, não se 
li mi tan do à vi o lên cia fí si ca, nem aos ilí ci tos pe na is já
exis ten tes, mas es ten de-se a uma vi o lên cia psi co ló gi-
ca, mar ca da por im pli cân cia, má von ta de e ir ri ta ção.

Os cri mes ma i o res, tais como ho mi cí dio, es tu-
pro, le são cor po ral, ocor ri dos en tre en tes de uma
mes ma fa mí lia, são nor mal men te con se qüên cia de
ati tu des vi o len tas si len ci o sas vi ven ci a das no co ti di a-
no, que se per pe tu am su fo ca das até ex plo di rem em
uma ati tu de con si de ra da ile gal pela so ci e da de.

Assi na le-se que a au sên cia do Di re i to Pe nal no
âm bi to pri va do da fa mí lia tem re for ça do a ima gem de
que ali o Esta do não in ter vém e de que vale a lei do
mais for te.
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O fato é que o Di re i to Pe nal não tem cum pri do
sua fun ção ins tru men tal de evi tar os de li tos; o mí ni mo
que se pode exi gir do Di re i to Pe nal é que cum pra a
fun ção sim bó li ca, en vi an do a men sa gem à so ci e da de
de que di tas con du tas são de li tos e que não de vem
ser to le ra das.

O § 8º do art. 226 da Cons ti tu i ção Fe de ral as se gu-
ra à fa mí lia pro te ção es pe ci al do Esta do, per mi tin do que 
esta se en vol va no com ba te à vi o lên cia in tra fa mi li ar.

A vi o lên cia do més ti ca e agres sões no pró prio
seio da fa mí lia es tão en tre as ma ni fes ta ções mais re -
pug nan tes con tra a mu lher. Entre os ca sos re gis tra-
dos pelo IBGE, 63% das ví ti mas de agres são fí si ca
do més ti ca são mu lhe res. Le van ta men to do Mo vi men-
to Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, re a li za do en tre
1995 e 1996, de mons trou que 75% dos ho mi cí di os
no ti ci a dos apon ta vam mu lhe res como ví ti ma.

Ca der nos do Cen tro de Estu dos e Ação So ci al
– CEAS, de fe ve re i ro de 1994, in for mam que em uma
pes qui sa re a li za da em 1987, so bre mais de dois mil
ca sos de maus-tra tos e es pan ca men tos re gis tra dos
nas De le ga ci as de São Pa u lo, de agos to a de zem bro
de 1985, cons ta tou-se que mais de 70% dos cri mes
de nun ci a dos, de vi o lên cia con tra mu lhe res, ocor ri am
den tro de casa; a ma i o ria das agres sões acon te ceu
en tre ca sa is que es ta vam jun tos en tre três a no ves
anos. Dos agres so res, 75% eram ca sa dos ofi ci al men-
te com a ví ti ma; os de ma is 25% mo ra vam jun to com a
ví ti ma. Qu a se 40% dos ca sos re gis tra dos en vol ve ram
le sões cor po ra is gra ves, ge ral men te co me ti das com
os pés ou pu nhos do ho mem, e mais de 1/3 dos ca sos
re sul ta vam em le sões cor po ra is gra ves.

Em Per nam bu co, tam bém re a li zou-se uma pes -
qui sa so bre a vi o lên cia con tra as mu lhe res, re ve lan do
que os agres so res ge ral men te cos tu mam amar rar,
sur rar, que i mar se i os e ór gãos ge ni ta is com ci ga nos,
po den do ain da es tran gu lar as ví ti mas, in se rin do ob je-
tos como gar ra fas e pe da ços de paus em sua va gi na,
jo gar ál co ol e to car fogo ne las. Cons ta tou-se, ain da,
que as mu lhe res grá vi das são atin gi das com ex tre ma
vi o lên cia, mi ran do exa ta men te no ven tre, se i os e va -
gi na da ví ti ma.

Na Ba hia, em 1989, fo ram re gis tra dos 8.645 ca -
sos de vi o lên cia con tra a mu lher, en tre os qua is 56,87%
fo ram en qua dra dos como vi o lên cia do més ti ca.

Da dos do Sis te ma de Vi gi lân cia da Vi o lên cia
con tra a Cri an ça e o Ado les cen te  – SVV, em Sal va-
dor, no pe río do de doze me ses, re gis tram 418 ca sos
de mor te vi o len ta de cri an ças e ado les cen tes; em 112 
de les, a ví ti ma era do sexo fe mi ni no. A mes ma pes -
qui sa in for ma que, em gran de par te, o lar é o pal co

des sas fa ta li da des, e os fa mi li a res das cri an ças, seus
agres so res.

É pre ci so en si nar às mu lhe res, às pes so as me -
no res, ido sas, en fer mas ou in ca pa zes que a vi o lên cia
não pode ser um fato nor mal em sua vida. O agres sor
tam bém deve ser cons ci en ti za do de que as pes so as
de sua fa mí lia não são ob je to de uso e abu so.

A vi o lên cia no in te ri or da fa mí lia cons ti tui um pro -
ble ma que as pes so as, ao en ten de rem suas ca rac te-
rís ti cas e gra vi da de, po dem in ter vir para evi tá-lo ou
detê-lo. Qu al quer pes soa pode e deve aju dar al guém
na si tu a ção de gra ve vi o lên cia fa mi li ar, por que é di fí cil
a sa í da de um re la ci o na men to agres si vo de vi do ao vín -
cu lo afe ti vo. Não po de mos con ti nu ar a con si de rar a fa -
mí lia aci ma de qual quer sus pe i ta, se não qui ser mos
au men tar a es ta tís ti ca dos cri mes em fa mí lia.

Assim, con cla ma mos os ilus tres pa res para a
apro va ção des te pro je to, para que pos sa mos pro te-
ger o es pa ço pri va do, a re si dên cia fa mi li ar, que se
tem tor na do um am bi en te vi o len to, de vi do à vul ne ra-
bi li da de de mu lhe res, cri an ças, ido sos e in ca pa zes.

Sala da Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Del cí dio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

....................................................................................
Art. 181. É isen to de pena quem co me te qual-

quer dos cri mes pre vis tos nes te tí tu lo, em pre ju í zo:
I  – do côn ju ge, na cons tân cia da so ci e da de con -

ju gal;
II  – de as cen den te ou des cen den te, seja o pa -

ren tes co le gí ti mo ou ile gí ti mo, seja ci vil ou na tu ral.
....................................................................................

Art. 244. De i xar, sem jus ta ca u sa, de pro ver a
sub sis tên cia do côn ju ge, ou de fi lho me nor de 18 (de -
zo i to) anos ou inap to para o tra ba lho, ou de as cen-
den te in vá li do ou va le tu di ná rio, não lhes pro por ci o-
nan do os re cur sos ne ces sá ri os ou fal tan do ao pa ga-
men to de pen são ali men tí cia ju di ci al men te acor da da,
fi xa da ou ma jo ra da; de i xar, sem jus ta ca u sa, de so-
cor rer des cen den te ou as cen den te, gra ve men te en-
fer mo: (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de
25-7-1968)

Pena  – de ten ção, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos e
mul ta, de uma a dez ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo vi -
gen te no País (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de
25-7-1968)
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Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas in ci de
quem, sen do sol ven te, frus tra ou ili de, de qual quer
modo, in clu si ve por aban do no in jus ti fi ca do de em pre-
go ou fun ção, o pa ga men to de pen são ali men tí cia ju -
di ci al men te acor da da, fi xa da ou ma jo ra da. (Pa rá gra fo
acres cen ta do pela Lei nº 5.478, de 25-7-1968)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 226. A fa mí lia, base da so ci e da de, tem es -

pe ci al pro te ção do Esta do.
§ 1º O ca sa men to é ci vil e gra tu i ta a ce le bra ção.
§ 2º O ca sa men to re li gi o so tem efe i to ci vil, nos

ter mos da lei.
§ 3º Para efe i to da pro te ção do Esta do, é re co-

nhe ci da a união es tá vel en tre o ho mem e a mu lher
como en ti da de fa mi li ar, de ven do a lei fa ci li tar sua con -
ver são em ca sa men to.

§ 4º Enten de-se, tam bém, como en ti da de fa mi li-
ar a co mu ni da de for ma da por qual quer dos pais e
seus des cen den tes.

§ 5º Os di re i tos e de ve res re fe ren tes à so ci e da-
de con ju gal são exer ci dos igual men te pelo ho mem e
pela mu lher.

§ 6º O ca sa men to ci vil pode ser dis sol vi do pelo
di vór cio, após pré via se pa ra ção ju di ci al por mais de
um ano nos ca sos ex pres sos em lei, ou com pro va da
se pa ra ção de fato por mais de dois anos.

§ 7º Fun da do nos prin cí pi os da dig ni da de da
pes soa hu ma na e da pa ter ni da de res pon sá vel, o pla -
ne ja men to fa mi li ar é li vre de ci são do ca sal, com pe tin-
do ao Esta do pro pi ci ar re cur sos edu ca ci o na is e ci en-
tí fi cos para o exer cí cio des se di re i to, ve da da qual quer
for ma co er ci ti va por par te de ins ti tu i ções ofi ci a is ou
pri va das.

§ 8º O Esta do as se gu ra rá a as sis tên cia à fa mí lia
na pes soa de cada um dos que a in te gram, cri an do
me ca nis mos para co i bir a vi o lên cia no âm bi to de suas 
re la ções.
....................................................................................

(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 135, DE 2003

Dis põe so bre os cri mes con tra a in-
ti mi da de e a vida pri va da das pes so as,
acres cen ta do ar ti go ao Có di go Pe nal, em 
con for mi da de com o in ci so X do art. 5º
da Cons ti tu i ção Fe de ral

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o art. 139–A ao Có di go

Pe nal, com a se guin te re da ção:

“Art. 139–A Tor nar pú bli co fato da in ti mi-
da de e da vida pri va da das pes so as, sem a
au to ri za ção de vi da:

Pena  – de ten ção de 1 (um) a 6 (seis)
me ses e mul ta.”

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

Jus ti fi ca ção

O in ci so X, do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral es -
ta be le ce como in vi o lá vel a in ti mi da de, a vida pri va da,
a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ran do o di -
re i to a in de ni za ção àque les que so fram dano ma te ri al
ou mo ral de cor ren te de sua vi o la ção.

Os cri mes con tra a hon ra já en con tram-se de vi-
da men te re gu la men ta dos. De for ma se me lhan te, po -
de mos ob ser var a exis tên cia de di ver sas ações de re -
pa ra ção por uso in de vi do da ima gem das pes so as,
mas nada exis te no sen ti do de ga ran tir a in ti mi da de e
a vida pri va da das pes so as, um dos di re i tos fun da-
men ta is ga ran ti do no art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Com esse pro je to pre ten de mos mu dar essa si -
tu a ção, ao in clu ir mos um ar ti go no Có di go Pe nal, ti pi-
fi can do como cri me to mar pú bli co fato da in ti mi da de e 
da vida pri va da das pes so as, sem a au to ri za ção de vi-
da, de ter mi nan do as pe nas de de ten ção, de um a seis 
me ses, e mul ta.

A apro va ção des te pro je to de lei, que te mos a
hon ra de sub me ter à apre ci a ção dos no bres mem-
bros do Par la men to, pos si bi li ta rá a atu a ção efe ti va do
Esta do no sen ti do de ga ran tir um dos di re i tos fun da-
men ta is do ci da dão bra si le i ro, ex pres so no tex to
cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na dor
Del cí dio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

Art. 139. Di fa mar al guém, im pu tan do-lhe fato
ofen si vo á sua re pu ta ção:

Pena  – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, e mul ta.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

DOS DI RE I TOS E GA RAN TI AS FUN DA MEN TA IS

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

X  – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va-
da, a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o
di re i to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral
de cor ren te de sua vi o la ção;
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 220, DE 2003

Sr. Pre si den te,
Nos ter mos do art. 255, in ci so II, alí nea c, item

12, com bi na do com o art. 100, in ci so I, re que i ro a V.
Exa. que o Pro je to de Lei do Se na do nº 112, de 1988,
que “con ce de in cen ti vos fis ca is ao em pre ga dor que
ad mi tir pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e ma -
i o res de 60 (ses sen ta) anos, nas con di ções que es pe-
ci fi ca”, seja re me ti do à Co mis são de Assun tos So ci a-
is, que tem a com pe tên cia de ana li sar o mé ri to das
ma té ri as re la ci o na das aos ido sos e por ta do res de de -
fi ciên cia fí si ca, para que esta, me di an te apre ci a ção
das res pec ti vas sub co mis sões te má ti cas, pos sa emi -
tir pa re cer de mé ri to e, em se gui da, re tor nar à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Pa tri cia
Sa bo ya.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – O re-
que ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do em
Ordem do Dia opor tu na men te.

Entre tan to, a Pre si dên cia es cla re ce que, se o
Ple ná rio de fe rir a au diên cia so li ci ta da, o pa re cer da
Co mis são de Assun tos So ci a is se li mi ta rá a su ge rir a
apro va ção ou a re je i ção das qua tro emen das ofe re ci-
das pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 112, de 1988, à luz do dis pos to no art. 285
do Re gi men to Inter no, que veda qual quer mo di fi ca-
ção de mé ri to no tex to das emen das apro va das pela
Câ ma ra.

A Pre si dên cia lem bra, ain da, que o Re gi men to
Inter no pre vê, além do exa me por Co mis são, ou tro
pro ce di men to que per mi te a apre ci a ção in di vi du al
das emen das da Câ ma ra a pro je to de lei do Se na do,
que é o des ta que de emen da, dis ci pli na do nos arts.
312 a 314.

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

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 221, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, Dr. Mar cio Tho maz
Bas tos, so bre es tu do e de fi ni ção de pri o-
ri da des e pla ne ja men to de ações da Po lí-
cia Fe de ral.

Se nhor Pre si den te,
Com base no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en -
ca mi nha do ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, Dr. Mar -
cio Tho maz Bas tos, so li ci ta ção de in for ma ções so bre
es tu do que de ter mi nou as pri o ri da des de ação da Po -
lí cia Fe de ral (PF) para o pe río do de 2003-2006.

De acor do com no tí cia ve i cu la da pela gran de
im pren sa (Fo lha de S.Pa u lo de 31-3-2003), as pri o ri-
da des e o pla no de ação da Po lí cia Fe de ral fo ram fe i-
tos a par tir de um es tu do, re a li za do ain da sob o Go-
ver no an te ri or. Se gun do in for ma ções pu bli ca das na
Fo lha, “O com ba te ao cri me or ga ni za do  – re la ci o na-
do, nos úl ti mos 15 dias, ao as sas si na to de dois ju í zes
– só apa re ce como uma pri o ri da de ‘mé dia’, no con-
tex to de uma ‘de gra da ção so ci al pela exa cer ba ção da 
cri mi na li da de’. Aci ma dele, sur ge como pre o cu pa ção
im por tan te da PF uma cer ta ‘cri a ção de um Esta do
so be ra no in dí ge na’ na Ama zô nia Le gal”.

Ain da se gun do in for ma ções da Fo lha de
S.Pa u lo, este do cu men to “...cre di ta como de ‘al ta pri -
o ri da de’: ‘re a li zar ope ra ções que vi sem a um tra ba lho
pre ven ti vo às ações dos mo vi men tos so ci a is con trá ri-
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os ao in te res se pú bli co”’. Ape sar de to das as re sis tên-
ci as de se to res den tro da pró pria Po lí cia Fe de ral
como, por exem plo, do de le ga do Arman do Co e lho
Neto, o com ba te ao cri me or ga ni za do não re ce beu o
de vi do tra ta men to na for mu la ção das pri o ri da des de
tra ba lho da PF.

So li ci to, por tan to, seja en ca mi nha do pe di do de
in for ma ções ao Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos so bre
este es tu do, for ne cen do os se guin tes do cu men tos:

1  – có pi as do ter mo de re fe rên cia e do con tra to
que for ma li zou a uti li za ção dos ser vi ços da em pre sa
de con sul to ria Bra ins to ming, res pon sá vel pelo re fe ri-
do es tu do;

2  – có pia dos ques ti o ná ri os e pro gra mas for ne-
ci dos e/ou uti li za dos pela em pre sa Bra ins tor ming;

3  – có pi as do re la tó rio fi nal ori gi na do no re fe ri do
es tu do (ver são ori gi nal e ver são mo di fi ca da em de-
zem bro de 2002);

4  – có pi as das atas das re u niões que dis cu ti ram
o re fe ri do es tu do e das cor res pon dên ci as do de le ga-
do Arman do Co e lho Neto, ex pon do as suas crí ti cas
ao re fe ri do es tu do e pla ne ja men to de ações da PF.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na do-
ra He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 222, DE 2003

Nos ter mos do ar ti go 216 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro in for ma ções ao Mi nis té-
rio das Ci da des, so bre o pla no de ha bi ta ção a ser im -
plan ta do pelo Go ver no, com li be ra ção de R$5,3 bi-
lhões, es pe ci fi can do a dis tri bu i ção e ori gem de tais
re cur sos, in clu si ve a par ti ci pa ção de re cur sos da Ca i-
xa Eco nô mi ca Fe de ral, com suas res pec ti vas des ti na-
ções, e fa i xa sa la ri al do pú bli co que será aten di do por
fon te de fi nan ci a men to.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Ro me ro Jucá.

(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 in ci so III do art. 216 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lido o se guin te:ney)  – So bre a mesa, re que ri-
men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na-
dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
Nº 21, DE 2003

Alte ra a re da ção dos arts. 49, XII, e 223 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a
com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal para
apre ci ar os atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são de ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so XII do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 49. ................................................
XII  – apre ci ar os atos de ou tor ga e re -

no va ção de con ces são e per mis são de
emis so ras de rá dio e te le vi são, ex ce tu a dos
os re fe ren tes ao ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, nos ter mos do art. 223;

.................................................... “(NR)

Art. 2º O art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a 
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.223. ...............................................
§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o 

ato de ou tor ga e re no va ção de con ces são e
per mis são, ex ce to quan do se re fe rir a ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do § 6º.

..............................................................
§ 6º A ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o-

di fu são co mu ni tá ria será au to ri za da pelo
Po der Exe cu ti vo da União, nos ter mos da
lei, so men te sen do o ato sub me ti do ao Con -
gres so Na ci o nal se este o re qui si tar, no pra -
zo má xi mo de no ven ta dias con ta do de sua
pu bli ca ção.” (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 Cons ti tu i ção de 1988 ino vou ao de ter mi nar
que se jam sub me ti dos à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal os atos do Po der Exe cu ti vo de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são, per mis são e au to ri za ção de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Os dis po si ti vos cons ti tu ci o na is que tra tam des -
sa ma té ria apre sen tam uma re da ção con tra di tó ria,
que pre ci sa ser cor ri gi da. Enquan to o in ci so XII do art. 
49 pre vê ape nas a apre ci a ção pelo Con gres so das
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con ces sões, o art. 223, por tra tar, em seu ca put, das
con ces sões, per mis sões e au to ri za ções, ma té ri as da
com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo, e ain da por for ça da 
pre vi são ge né ri ca, con ti da em seu § 1º, aca bou tor -
nan do ne ces sá ria a apre ci a ção pelo Con gres so tam -
bém das per mis sões e au to ri za ções.

Assim, sob a égi de da Car ta de 1988, a apre ci a-
ção de to dos os pro ces sos re fe ren tes às emis so ras
de rá dio e te le vi são pas sou a se re a li zar em duas fa -
ses dis tin tas, in de pen den tes, mas com ple men ta res:
pri me i ro, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo, de po is nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, onde ini cia a tra -
mi ta ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos, em de cor rên-
cia do dis pos to no art. 64 da Cons ti tu i ção.

Após se rem exa mi na dos no Po der Exe cu ti vo, com
base no Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções  – Lei nº
4.117, de 1962 –, no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di-
o di fu são  – De cre to nº 52.795, de 1963  – e nor mas su per-
ve ni en tes, que os al te ra ram e mo di fi ca ram, os pro ces sos
são en ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal por meio de
Men sa gem Pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 1º, am bos da Cons ti tu i ção.

Essa nova sis te má ti ca sig ni fi cou uma evo lu ção
no sen ti do de ga ran tir a de mo cra ti za ção do pro ces so
de es co lha dos pro po nen tes à ex plo ra ção dos ser vi-
ços de ra di o di fu são. Ou seja, a nova sis te má ti ca re -
pre sen tou um avan ço de mo crá ti co, ao per mi tir que o
Con gres so Na ci o nal, em nome da so ci e da de, pas-
sas se a exer cer o con tro le so ci al so bre es ses ser vi-
ços, cum prin do sua fun ção fis ca li za do ra, tão im por-
tan te quan to seu pa pel le gis la ti vo.

To da via, des de o ad ven to da Lei nº 9.612, de 12
de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as –onde
está pre vis ta tão-so men te a au to ri za ção des ses ser -
vi ços –, o Con gres so Na ci o nal tem apre ci a do um vo -
lu me imen so e cres cen te de pro ces sos, so bre car re-
gan do a Co mis são de Edu ca ção e o Ple ná rio do Se -
na do Fe de ral, as sim como a Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor ma ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos, onde a ma té ria tra mi ta com po der
ter mi na ti vo na re fe ri da Co mis são.

Além des sa so bre car ga de tra ba lhos, im por ta
es cla re cer que as rá di os co mu ni tá ri as têm uma po-
tên cia bas tan te ba i xa e uma área de co ber tu ra res tri ta
– tan to que so bre elas vi go ra o re gi me da au to ri za ção,
e não o da con ces são ou per mis são –, o que não jus ti-
fi ca ria o con tro le pelo Con gres so Na ci o nal. Aliás, nos
ter mos da re da ção do art. 49 da Cons ti tu i ção  – e não
fos se a con tra di ção com a re da ção do art. 223 –, con -
for me as si na la do, não se ria ne ces sá ria a apre ci a ção
des ses atos pelo Con gres so Na ci o nal.

Ou tro ar gu men to im por tan te para ex clu ir mos as 
rá di os co mu ni tá ri as do rol da que las emis so ras apre -
ci a das pelo Con gres so é o fato de que os tra ba lhos
até hoje re a li za dos no Le gis la ti vo têm se re su mi do a

ana li sar o cum pri men to de for ma li da des  – o que, de -
fi ni ti va men te, é atri bu i ção es pe cí fi ca do Po der Exe cu-
ti vo –, não ha ven do um caso se quer em que o Con -
gres so haja re je i ta do ou tor ga de rá dio co mu ni tá ria.

Isso pos to, apre sen ta mos esta pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção com o pro pó si to de re ti rar do Con gres-
so a obri ga to ri e da de de exa mi nar os atos do Exe cu ti vo
re fe ren tes à ra di o di fu são co mu ni tá ria. To da via, na re da-
ção pro pos ta para o § 6º do art. 223, fica as se gu ra da
uma re ser va le gal para que, em ca sos es pe cí fi cos, se as -
sim o de se jar, pos sa o Con gres so apre ci ar atos do Exe -
cu ti vo re fe ren tes a rá di os co mu ni tá ri as.

Além dis so, apro ve i ta mos a opor tu ni da de para
com pa ti bi li zar a re da ção do in ci so XII do art. 49 com a 
do art. 223 da Cons ti tu i ção. Nes se sen ti do, op ta mos
por in clu ir as per mis sões no art. 49, uma vez que tem
sido mu i to tê nue o di vi sor para a clas si fi ca ção de con -
ces sões e per mis sões. Por ou tro lado, o § 2º do art.
223, na ver são do Cons ti tu in te de 1987/1988, já con -
sa grou a exi gên cia dos 2/5 (dois quin tos) dos Con -
gres sis tas, em cada Casa, para a não-re no va ção de
con ces sões e, tam bém, de per mis sões.

Por fim, con si de ran do que a ma té ria tam bém está
dis ci pli na da no § 1º do art. 223, op ta mos por eli mi nar a
exi gên cia de que a tra mi ta ção des sas ma té ri as ob ser ve
os pra zos do art. 64, §§ 2º e 4º (que dis põe so bre a tra mi-
ta ção dos pro je tos com ur gên cia so li ci ta da pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca). Tra ta-se de re gra que es ta be le ce
pri vi lé gio in jus ti fi cá vel, além de não ter sido cum pri da pe -
las duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal em ra zão da
enor me quan ti da de de pro je tos, con for me já as si na la do.

Em fun ção dos ar gu men tos ex pos tos, so li ci ta mos
o apo io de nos sos ilus tres pa res para a apro va ção da
ma té ria.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Osmar
Dias  – Ide li Sal vat ti  – Fa ti ma Cle i de  – Re gi nal do
Du ar te  – Ju vên cio da Fon se ca  – Sibá Ma cha do  –
Mar co Ma ci el  – Sér gio Ca bral  – Edu ar do Aze re do
– Amir Lan do  – João Ca pi be ri be  – Alme i da Lima  –
Eu ri pe des Ca mar go  – Edi son Lo bão  – Ro se a na
Sar ney  – De mós te nes Tor res  – He lo í sa He le na  –
Fer nan da Be zer ra  – Jo nas Pi nhe i ro  – Anto nio Car -
los Va la da res  – Pe dro Si mon  – Ro dolp ho Tou ri nho
– Pa pa léo Paes  – Ro me ro Jucá  – Jef fer son Pe res
– Ga ri bal di Alves Neto  – Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 49. (*) É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I  – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos,
acor dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car-
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gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o-
nal;

II  – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de cla-
rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir 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, res sal va dos os ca-
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III  – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do PaÍs, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV  – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sÍtio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V  – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI  – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII  – fi xar idên ti ca re mu ne ra ção para os De pu-

ta dos Fe de ra is e os Se na do res, em cada le gis la tu ra,
para a sub se qüen te, ob ser va do o que dis põem os
arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII  – fi xar para cada exer cí cio fi nan ce i ro a re -
mu ne ra ção do Pre si den te e do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do, ob ser va do o
que dis põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I,

IX  – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

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;

XI  – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res; Se na do Fe de ral  – Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988

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

XIII  – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri-
bu nal de Con tas da União;

XIV  – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV  – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI  – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra-

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII  – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

Art. 224. Para os efe i tos do dis pos to nes te Ca pí tu lo,
o Con gres so Na ci o nal ins ti tu i rá, como ór gão au xi li ar, o
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, na for ma da lei.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE GOSTO DE 1962

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

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

LEI Nº 9.612, DE 19-2-1998 (LEI ORDINÁRIA)

Insti tui o ser vi ço de ra di o di fu são Co-
mu ni ta ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

DEC Nº 52.795, DE 31-10-1963 (DECRETO)

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

(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 à re gu la men ta ção es pe cí fi ca cons tan te
do art. 354 e se guin tes.

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)  – De sig no
os Se na do res Pa u lo Octá vio, Val mir Ama ral e Eu rí pe-
des Ca mar go como ora do res na ses são es pe ci al do
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pró xi mo dia 22 de abril, em ho me na gem à ci da de de
Bra sí lia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Co mu ni-
co à Casa que a Mesa, to man do co nhe ci men to das
con si de ra ções fe i tas pelo Se na dor Jef fer son Pé res
so bre a tra mi ta ção das me di das pro vi só ri as e as co -
mis sões en car re ga das de as exa mi nar, aca ba, con-
jun ta men te com os Lí de res da Casa, de pro por uma
so lu ção para o as sun to, que em prin cí pio se ria a cri a-
ção de uma co mis são com a fi na li da de es pe cí fi ca de
exa me das me di das pro vi só ri as, que já é ob je to de
pro je to de lei do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, sem
pre ju í zo de ou tras me di das que po de mos ana li sar
para a so lu ção do pro ble ma le van ta do pelo Se na dor
Jef fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1
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)

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
Se na dor Sér gio Ca bral, V. Exª de se ja dar seu

pa re cer ime di a ta men te?
O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB  – RJ. Sem re -

vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, já com o re la tó rio
pra ti ca men te pron to, ou vin do as pon de ra ções do Lí -
der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, quan to
aos en ten di men tos com os Lí de res Arthur Vir gí lio e
Re nan Ca lhe i ros, aguar do, en tão, para que se in vis ta
ain da no en ten di men to. Por isso, em nome do en ten-
di men to, sub me to a V. Exª, como Pre si den te da Casa, 

a pos si bi li da de de aguar dar mos uma ten ta ti va de
acor do. O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te tem se des do-
bra do para in ter me di ar, jun to ao Go ver no Fe de ral,
aos in te res ses do PSDB, do PMDB e de Go ver na do-
res, a pos si bi li da de de um en ten di men to.

O re la tó rio está pron to, mas cre io que po de mos
che gar a um acor do sem so frer o des gas te de um
con tra di tó rio que im pli que um li tí gio ma i or. Por isso,
pre fi ro aguar dá-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A Mesa
agra de ce a co la bo ra ção de V. Exª e, ao mes mo tem -
po, co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu um ape lo das
Li de ran ças para que es pe re mos até que se en con tre
um de no mi na dor co mum para a vo ta ção da ma té ria.

Como nos so ob je ti vo é o de ca mi nhar mos com
os nos sos tra ba lhos, aten do a essa so li ci ta ção e con -
vo co uma ses são ex tra or di ná ria para hoje, às
18h30min, para a dis cus são da ma té ria.

A apre ci a ção do item 1 da pa u ta da Ordem do
Dia de hoje fica so bres ta da, bem as sim as de ma is
ma té ri as dela cons tan tes.

São as se guin tes as ma té ri as cuja apre ci a ção
fica so bres ta da:

 – 2  – 
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

 – 3  – 
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
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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:

 – 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  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, 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 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça -
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor to tal de
R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de Inves ti-
men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449,550,00, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção  – CMPOPF, que con clui 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:

 – 6  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, 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 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.896.000,00, 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. La u ra Car -
ne i ro, 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 90, 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 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, 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 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:

 – 8  – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 6, de 2003, que al te ra a Lei nº 6.360, de
23 de se tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi lân-
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cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca men 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, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 Ney Lo pes (PFL-RN), 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, com
emen da de re da ção, e pela re je i ção da Emen da nº 1,
apre sen ta da pe ran te a Co mis são.

Re la tor Re vi sor:

 – 9  – 
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:

 – 10  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, 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 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, 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. Gus ta vo
Fru et, 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:

 – 11  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, 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 95, 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, 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:

 – 12  – 
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:

 – 13  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, 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 97, de 2002, que al te 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na-
der, 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:
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 – 14  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, 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 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, 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 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, que con clui
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:

 – 15  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, 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 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, 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 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, que con clui 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:

 – 16  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, 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 100, de 2002, que al te 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo Fru -
et, 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

 – 17  – 
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:

 – 18  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, 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$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui 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 des ta, e con trá rio às cin co
emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

Re la tor Re vi sor:

 – 19  – 
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)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 375, VIII, do Re gi men to Inter no.
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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, ten do

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, 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, 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.

 – 20  – 
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 1.277/1995, 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, ten do

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.

 – 21  – 
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, ten do

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.

22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, 

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MS)  – So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB  – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Na qua li da de de
Pre si den te do Con se lho de Éti ca, so li ci to que os Se na-
do res ti tu la res e su plen tes com pa re çam à re u nião, mar -
ca da para as 17h, a fim de cum prir mos nos sa obri ga ção
for mal no Con se lho e, pos te ri or men te, re tor nar mos
para a con vo ca ção ex tra or di ná ria às 18h30min.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Como
não há Ordem do Dia na ses são, po de mos ter re u-
niões das Co mis sões.

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 li dos o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2003

De re pú dio e con de na ção ao ato ar bi-
trá rio per pe tra do con tra a li ber da de de opi -
nião e às li ber da des in di vi du a is de mi li tan-
tes de di re i tos hu ma nos, jor na lis tas e eco-
no mis tas con trá ri os ao re gi me cu ba no.

Nós, par la men ta res;
Considerando os tra di ci o na is la ços de ami za de

en tre o povo bra si le i ro e o povo cu ba no;
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Invocando os ter mos da Declaração Universal
dos Direi tos do Homem, bem como os com pro mis sos
de fi ni dos nas con ven ções da ONU re la ti vos aos Di re i-
tos Po lí ti cos e So ci a is;

Recordando a exis tên cia de “cláu su las de mo-
crá ti cas” no âm bi to da Orga ni za ção dos Esta dos
Ame ri ca nos;

Enfatizando que o res pe i to às di fe ren ças de opi -
nião e à li ber da de de or ga ni za ção e ex pres são é de
fun da men tal im por tân cia para a con vi vên cia pa cí fi ca
en tre for ças po lí ti cas em qual quer re gi me;

Considerando que as pri sões re pre sen tam ato
dis cri ci o ná rio e vi o len ta dor dos prin cí pi os de mo crá ti-
cos e aten tam con tra a dig ni da de da pes soa hu ma na
em seus as pec tos ele men ta res;

Convictos de que o ato de vi la nia e obs cu ran tis-
mo con fi gu ra fla gran te agres são às li ber da des in di vi-
du a is, aos di re i tos hu ma nos, à im pren sa li vre;

Conscientes de que o Go ver no bra si le i ro tem,
em res pe i to às me lho res tra di ções de nos so povo de
res pe i to à dig ni da de da pes soa hu ma na, s li ber da des
in di vi du a is, e, aci ma de tudo, ao for ta le ci men to da de -
mo cra cia re i nan te no país, o de ver de re pu di ar ve e-
men te men te es ses atos de vi o lên cia;

Con de na mos com ve e mên cia a pri são, jul ga men-
to su má rio, con de na ção dos dis si den tes e a exe cu ção
por fu zi la men to e ci da dãos cu ba nos que fu gi am em
bus ca de tudo, en fra que ce a luta mun di al con tra o em -
bar go eco nô mi co; exi gin do do go ver no bra si le i ro um
cla ro po si ci o na men to na de fe sa dos dis si den tes, bem
com uma ges tão de ci si va jun to ao go ver no cu ba no para 
a ime di a ta li ber ta ção da que les man ti dos sob pri são.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor José Agri pi no Maia  – Se na dor Jef fer son Pe res.

(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 pu bli ca do e re me ti do à Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

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 224, DE 2003

Em ra zão de ve ri fi ca ção de ine xa ti dão ma te ri al,
mas sem al te ra ção do sen ti do da ma té ria, so li ci to a
re ti fi ca ção do PLS nº 115/2003, nos ter mos do PLS
en ca mi nha do ane xo.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
dor Alme i da Lima.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2003

Alte ra a re da ção da Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991, que dis põe so bre o
pla no de cus te io da se gu ri da de so ci al, de 
for ma a isen tar os em pre ga do res de re-
co lhe rem  con tri bu i ções so bre as re mu-
ne ra ções pa gas a em pre ga dos ape na dos
em re gi me aber to e egres sos em li vra-
men to con di ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se o se guin te ar ti go à Lei nº 8.212,

de 24 de ju lho de 1991:

“Art. 55-A. As re mu ne ra ções pa gas a
ape na dos em re gi me aber to e egres so em
li vra men to con di ci o nal fi cam isen tas da in ci-
dên cia da con tri bu i ção a car go da em pre sa
es ta be le ci da no in ci so I do art. 22 des ta lei,
na for ma a ser re gu la men ta da.

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

Jus ti fi ca ção

A ocu pa ção pro du ti va de ape na dos in ter na dos e
em li ber da de con di ci o nal per mi te o apren di za do ou
aper fe i ço a men to de um ofi cio, que cons ti tui fa tor de pre -
pon de ran te in fluên cia em sua re cu pe ra ção. A ocu pa ção
re ti ra o pre so da oci o si da de du ran te o cum pri men to da
con de na ção, pre ser van do-o dos ví ci os pri si o na is e ele-
van do sua auto  – es ti ma, e, no caso da que le em li ber-
da de con di ci o nal, o au xi lia no pe río do de semi-li ber da-
de ou li vra men to con di ci o nal, fa vo re cen do so bre ma ne i-
ra a res pec ti va re in ser ção so ci al. Assim, re ves te-se de
im por tan te fun ção so ci al, de ven do ser in cen ti va da.

A Lei de Exe cu ção Pe nal atri bui ao tra ba lho do
con de na do ca rá ter edu ca ti vo e so ci al, es ta be le cen do
que tal ocu pa ção não se su je i ta ao re gi me da Con so li-
da ção das Leis do Tra ba lho (CLT). Assim, des de que
es tri ta men te exe cu ta da com tal fi na li da de, tam bém
não é de vi da a con tri bu i ção so ci al so bre a re mu ne ra-
ção paga ao con de na do. To da via, tal si tu a ção só vige
para o tra ba lho pri si o nal ge ren ci a do por ente pú bli co,
com ob je ti vo es tri to de for ma ção pro fis si o nal e sem
qual quer ob je ti vo eco nô mi co.

Obvi a men te, esse não é o caso da ocu pa ção re -
mu ne ra da de pre sos e egres sos em li ber da de con di-
ci o nal por em pre sas pri va das que em pre en dem ati vi-
da de eco nô mi ca que vise lu cro, ain da que se dê no
es ta be le ci men to pe ni ten ciá rio. Estan do em de sa cor-
do com as dis po si ções da Lei de Exe cu ção Pe nal, a
ocu pa ção con fi gu ra re la ção de em pre go e, como tal,
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rege-se pela CLT e su je i ta-se à in ci dên cia de con tri-
bu i ção para a se gu ri da de so ci al.

O que se ob ser va é a ofer ta ex tre ma men te re du-
zi da de tra ba lho a ape na dos, por par te da ini ci a ti va
pri va da, de cor rên cia de vá ri os fa to res, en tre eles o
pre con ce i to acer ca do con ta to com tais in di ví du os.
Com efe i to, os em pre ga do res pri va dos não têm qual -
quer es tí mu lo es pe cí fi co para con tra tar

esse tipo de mão-de-obra, em vis ta da ex pres si-
va quan ti da de de tra ba lha do res

de sem pre ga dos ávi dos para ter uma ocu pa ção.
Com isso, fica cada dia mais di fí cil para os ci da dãos
vin cu la dos ao sis te ma pe ni ten ciá rio au fe rir ren da ho-
nes ta men te, o que, den tre ou tras mu i tas con se qüên ci-
as ne ga ti vas, au men ta a re in ci dên cia cri mi nal no País.

Assim, faz-se ne ces sá rio in cen ti var a con tra ta-
ção re mu ne ra da de ape na dos pela ini ci a ti va pri va da,
ob je ti vo a ser al can ça do pelo pro je to de lei ora pro-
pos to. Ao isen tar os em pre ga do res que con tra tem es -
ses tra ba lha do res do re co lhi men to de con tri bu i ções
so ci a is so bre os sa lá ri os a eles pa gos, a pro po si ção
in cen ti va esse tipo de con tra ta ção.

A per da de ar re ca da ção ten de a ser mí ni ma,
cons ti tu in do a ini ci a ti va ação pri mor di al no ir re fu tá vel
e ne ces sá rio es for ço pú bli co em prol da re cu pe ra ção
e re in ser ção dos ape na dos em nos sa so ci e da de.

Do ex pos to, vis lum bra-se o al can ce so ci al e a
opor tu ni da de da pro pos ta, ra zão pela qual so li ci to o
apo io dos no bres par la men ta res.

Sala das Ses sões, 11 de abril de 2003.  – Alme i-
da Lima, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se-
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te-
io, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des ti na-

da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art. 23, é de:
I  – vin te por cen to so bre o to tal das re mu ne ra-

ções pa gas, de vi das ou cre di ta das a qual quer tí tu lo,
du ran te o mês, aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba-
lha do res avul sos que lhe pres tem ser vi ços, des ti na-
das a re tri bu ir o tra ba lho, qual quer que seja a sua for -
ma, in clu si ve as gor je tas, os ga nhos ha bi tu a is sob a
for ma de uti li da des e os adi an ta men tos de cor ren tes
de re a jus te sa la ri al, quer pe los ser vi ços efe ti va men te
pres ta dos, quer pelo tem po à dis po si ção do em pre ga-
dor ou to ma dor de ser vi ços, nos ter mos da lei ou do
con tra to ou, ain da, de con ven ção ou acor do co le ti vo
de tra ba lho ou sen ten ça nor ma ti va.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A Pre si-
dên cia de fe re o re que ri men to lido.

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 225, DE 2003

Con si de ran do o ele va do nú me ro de aci den tes
fa ta is ou com le sões cor po ra is gra ves en tre os de no-
mi na dos “moto-boys”, men sa ge i ros mo to ri za dos e
mo to ci clis tas em ge ral, prin ci pal men te nas vias ur ba-
nas das re giões me tro po li ta nas;

Con si de ran do que os arts. 54 e 55 do Có di go
Na ci o nal de Trân si to pre vê em a re gu la men ta ção pelo
Con se lho Na ci o nal de Trân si to  – CONTRAN, das me -
di das de se gu ran ça e pre ven ção de aci den tes para os 
con du to res e pas sa ge i ros de mo to ci cle tas, mo to ne-
tas e ci clo mo to res;

Con si de ran do que a inob ser vân cia do uso de
equi pa men tos e de rou pas de pro te ção cor po ral,
além de ca pa ce tes pa dro ni za dos, tem sido a ca u sa
de tais le sões, as qua is, so men te no Esta do de São
Pa u lo, se gun do le van ta men to fe i to pelo Cor po de
Bom be i ros, no pe río do de 1998 a 2002, che ga ram a
116.683 ví ti mas, sen do 1.060 fa ta is;

Re que i ro, com base no art. 216 do Re gi men to
Inter no e no art. 23-XII da Cons ti tu i ção, con so an te o
dis pos to no art. 32, in ci so X, da MPV nº 103/2003, se -
jam so li ci ta das in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do
das Ci da des so bre qua is as me di das já ado ta das pelo 
Con tran com res pe i to às dis po si ções dos arts. 54 e
55, par ti cu lar men te quan to ao seu in ci so III, do Có di-
go Na ci o nal de Trân si to, bem as sim, o en ca mi nha-
men to de da dos es ta tís ti cos dis po ní ve is dos aci den-
tes de trân si to, com ví ti mas, di re ta ou in di re ta men te
en vol vi dos com tais ve í cu los em ní vel na ci o nal.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Mar ce lo
Cri vel la.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – O re que-
ri men to lido será des pa cha do à Mesa, nos ter mos re -
gi men ta is.

Tem a pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio, como
Lí der, por 20 mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.)  – Sr. Pre si den-
te, Sras e Srs Se na do res, te mos um de ver fun da men-
tal na vida pú bli ca que é o da ma nu ten ção e sus ten ta-
ção da co e rên cia pes so al e da co e rên cia po lí ti ca.
Acre di to im por tan te, re le van te e es sen ci al, no pro ces-
so de en ten di men to en tre as for ças que de mo cra ti ca-
men te com põem o mo sa i co po lí ti co des te Con gres so,
re pre sen tan do o povo des te País, o res pe i to à opi nião
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pú bli ca, res pe i to mú tuo: a Opo si ção res pe i tan do o
Go ver no, ape sar do com ba te re nhi do, e o Go ver no
res pe i tan do a Opo si ção, ape sar do com ba te ne ces-
sa ri a men te duro nos mo men tos em que as sim  ti ver
de ser.

Peço, Sr. Pre si den te, an tes de mais nada, que
os Ana is da Casa re gis trem o edi to ri al da edi ção do
jor nal O Esta do de S.Pa u lo de hoje, 15 de abril, in ti-
tu la do “So bre a Éti ca Fi si o ló gi ca do Po der”, que faz, a
meu ver, uma crí ti ca con tun den te à de cla ra ção in fe liz
do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do
João Pa u lo Cu nha, quan do diz que o Par ti do dele, o
Par ti do dos Tra ba lha do res, te ria fi ca do con tra as re -
for mas no pe río do do Go ver no Fer nan do Hen ri que,
tão-so men te por que aqui lo fa zia par te do jogo do po -
der. Não ti nha , no fun do, nada con tra as re for mas,
mas ti nha ne ces si da de de im pe dir que o País an das-
se, por que seu Par ti do as pi ra ria che gar ao Po der.

Da mes ma ma ne i ra, peço a ins cri ção, nos Ana is
da Casa, de ma té ria da Fo lha de S.Pa u lo em que o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do
João Pa u lo Cu nha, cri ti ca o que ele cha ma de “fe ti-
che” pe las re for mas, 24 ho ras após o Pre si den te Lula
ter dito que, se a re for ma da Pre vi dên cia e a tri bu tá ria
fos sem re a li za das ain da nes te ano, o País avan ça ria
dez anos nes ses pou cos me ses.

Nada te nho a ver com a even tu al pen dên cia en -
tre o Pre si den te Lula e o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Esse pro ble ma re al men te não é meu, não 
é do meu Par ti do; é um pro ble ma da Na ção, sim, até
por que é fun da men tal que es sas ins tân ci as de Po der
se en ten dam en tre si, para que o Bra sil mar che de
ma ne i ra se gu ra rumo ao seu me lhor des ti no.

Di zen do, o que é de seu di re i to, que ha ve ria um
fe ti che, algo fan ta si o so em re la ção às re for mas, o De -
pu ta do João Pa u lo no va men te afir ma: “Cla ro que fi ca-
mos con tra as re for mas pro pos tas pelo Go ver no
FHC, por que era o con tex to da dis pu ta po lí ti ca na ci o-
nal. Não es tá va mos dis pu tan do só aque le pon to da
re for ma; es tá va mos dis pu tan do o po der do País”. Na
ver da de, S. Exª su ge re es tar pra ti can do o ma qui a ve-
lis mo de pro vín cia, o ma qui a ve lis mo ca nhes tro, o que
não o co lo ca bem pe ran te a opi nião pú bli ca des te
País, a qual quer pes soa que te nha efe ti vo ape go à
de mo cra cia e res pe i to ao jogo éti co da po lí ti ca.

Peço tam bém  ins cri ção nos Ana is, Sr. Pre si den-
te, de ar ti go do dia 13 de abril des te ano, da jor na lis ta
Dora Kra mer, do Jor nal do Bra sil, que, re fe rin do-se
a essa ex pres são do De pu ta do João Pa u lo, afir ma
que al guém diz cla ra men te que “o PT vo tou con tra as
re for mas, por que dis pu ta va o po der” e não por nada,

não por que pre ju di cas se o tra ba lha dor; não por que
pre ju di cas se o apo sen ta do; não por que vi sas se a
qual quer co i sa que não a sim ples che ga da ao po der,
o que, re pi to, con fi gu ra o ma qui a ve lis mo de pro vín cia,
algo ca nhes tro e in dig no des te mo men to his tó ri co
que es ta mos aqui a ten tar des cre ver.

Sr. Pre si den te, so li ci to igual men te  a ins cri ção
nos Ana is da Casa de ma té ria do Jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, do dia 12 de abril des te ano. O ca be ça lho da
ma té ria, Lí der Alo i zio Mer ca dan te, já diz tudo com
mu i ta cla re za: “Fo mos con tra as re for mas, pois es tá-
va mos dis pu tan do o po der”. Eu não es tou fa lan do de
um dis si den te do Par ti do dos Tra ba lha do res; eu não
es tou fa lan do de quem quer que seja, a não ser do
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, al guém que
pre si de um Po der in de pen den te, al guém que re pre-
sen ta, para va ler, o que de mais ex pres si vo pode ha -
ver hoje na eli te de ci só ria e de ci si va des te País.

É algo que a mim me cons tran ge, por que es ta-
mos aqui  nós do PSDB; nós da Opo si ção  – ten tan do
re u nir a mais am pla ma i o ria pos sí vel para vo tar um
pro je to de re for mas que re al men te o seja. Se a re for-
ma vier com prin cí pi os ge ra is ape nas, se ela vier
como algo do tipo “en ga na mer ca do”, se ela vier do
tipo “va mos dar a en ten der que es ta mos fa zen do”
sem, na ver da de, fa zer as re for mas, não nos sen ti re-
mos obri ga dos a vo tar co i sa al gu ma, por que só vo ta-
re mos algo que, efe ti va men te, mexa, a fun do, nas es -
tru tu ras car co mi das, atra sa das e re a ci o ná ri as.

Mas se o Go ver no vier pa gan do o pre ço da im -
po pu la ri da de, se o Go ver no vier as su min do os seus
com pro mis sos até o fi nal com a his tó ria fu tu ra,  se o
Go ver no vier pro pon do a al te ra ção de es tru tu ras que
têm de ser mu da das, sem o que não ven ce re mos os
gar ga los que nos li mi tam ao cres ci men to eco nô mi co
me dío cre dos úl ti mos anos, não te re mos ou tra con du-
ta, a não ser cum prir com nos so de ver his tó ri co de di -
zer sim às re for mas, que po de rão não ser apro va das
de ma ne i ra aca ba da por nós. Po de re mos aper fe i-
çoá-las, emen dá-las, subs ti tu ir par te de las,  acres-
cen tar algo, mas, pura e sim ples men te, não te re mos
como de i xar de vo tar re for ma que efe ti va men te re for-
me. Te re mos de de nun ci ar à Na ção re for ma que ve -
nha como pa li a ti vo, como água com açú car, como
algo que, su pos ta men te, não fe ri ria in te res se ou pri vi-
lé gio al gum e, ao mes mo tem po, vi ria para di zer aos
mer ca dos que o Go ver no está em ati vi da de. Essa far -
sa não pas sa ria, e não pas sa rá, pela nos sa cons ciên-
cia. É fun da men tal o ape go à ques tão éti ca.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos fal tou,
a meu ver, com o res pe i to à éti ca, ao di zer que nada ti -
nha con tra as re for mas em si mes mas, mas que dis -
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pu ta va o po der e não po de ria, por tan to, de i xar o Go -
ver no an dar. Digo isso de po is de exa us ti va ro da da de
ne go ci a ção, em que, a todo mo men to, falo com o Go -
ver na dor das Mi nas Ge ra is, Aé cio Ne ves, com os Lí -
de res Alo i zio Mer ca dan te, José Agri pi no, Re nan Ca -
lhe i ros e com to dos os Lí de res com as sen to nes ta
Casa. Nos so in te res se é de sobs tru ir a pa u ta, é re to-
mar o pro ces so de vo ta ções, é fa zer o País an dar, en -
ten den do o Bra sil como um pro ces so fe liz, em que um 
Go ver no não pre ci sa ir mal para que o ou tro lado da
po lí ti ca cres ça. O par ti do deve cres cer a par tir das
suas qua li da des e não dos de fe i tos dos ou tros, o que
se ria a po lí ti ca me dío cre da ter ra ar ra sa da.

Qu e re mos vo tar co i sas que se jam boas para o
Go ver no Lula, des de que se jam boas para o povo
bra si le i ro. Qu e re mos vo tar o que seja bom para a Na -
ção, o que seja bom para mu dar o País, o que seja
bom para pre pa rar o País para o fu tu ro.  Eu te nho que
ma ni fes tar aqui mais do que o meu de sa pre ço, não à
fi gu ra apre ci a da do Pre si den te João Pa u lo, a esse
mo men to in fe liz, em que, num ras go de sin ce ri da de,
que eu di ria ne ces sá ria para que nós pu dés se mos
des nu dar  cer to véu, o De pu ta do João Pa u lo ad mi te
que não tem com pro mis so éti co com o País, que não
tem com pro mis so éti co com as re for mas, que não
tem com pro mis so éti co com a re ti ra da das pes so as
da si tu a ção de efe ti va po bre za na qual es tão. Alguém
pode me di zer acre di tar que es sas re for mas au men-
tem a po bre za. Eu dis cor do. De plo ro que al guém pen -
se as sim, mas res pe i to, até a mor te, o di re i to de al -
guém dis cor dar de mim. O que não pos so en ten der é
al guém, num mo men to, di zer: “Sou con tra as re for-
mas por que elas atin gem os tra ba lha do res; sou con -
tra re for mas, por que elas são ne o li be ra is; sou con tra
as re for mas por que as re for mas não fa zem bem ao
fu tu ro do País” e de po is diz: ”Ago ra eu pre ci so das re -
for mas por que eu que ro me per pe tu ar no po der; pre -
ci so das re for mas por que eu que ro me man ter no po -
der; pre ci so das re for mas por que eu jogo a éti ca para
o alto e para lon ge, que ro a éti ca bem lon ge de mim.
Eu até fal to  – quem sabe?  – com o de co ro par la men-
tar, quan do  digo: o que me in te res sa eu mos tro, o que 
não é bom eu es con do; o que me in te res sa eu faço, o
que não me in te res sa, não im por ta essa fi gu ra”, que
para mim, Se na dor Arthur Vir gí lio, e para tan tos de
nós nes ta Casa é algo fun da men tal, “que é a ma nu-
ten ção da co e rên cia e do res pe i to que cada um de
nós tem de ter por si pró prio”. Vol to ao Pre si den te
João Pa u lo e S. Exª diz: “A mim não, a mim in te res sa o 
que me in te res sa. A re for ma não me in te res sa va an -
tes por que ela era boa para o Go ver no Fer nan do

Hen ri que, sen do boa para a Na ção; ain da as sim,
dane-se a Na ção.”

A esse ci da dão que que ria che gar ao po der; o
que in te res sa va mes mo é que o Go ver no Fer nan do
Hen ri que não des lan chas se até o pon to má xi mo.
Ago ra in te res sa a S. Exª o êxi to do Go ver no Lula e
ago ra ele ima gi na que a re for ma deve vir e  que ela
deve vir com os vo tos hon ra dos dos seus opo si to res!

Digo ao De pu ta do João Pa u lo Cu nha  – e não é
ne nhum tapa com luva de pe li ca –: man de a re for ma
com co ra gem, man de  re for mas que mo di fi quem,
man de re for mas pro fun das e verá a di fe ren ça de
com por ta men to, por que não mu da re mos em re la ção
ao pas sa do re cen te, não mu da re mos em re la ção à
nos sa pers pec ti va his tó ri ca. Não fa re mos esse jogo
de ma qui a ve lis mo ca nhes tro, de ma qui a ve lis mo não
lido, de ma qui a ve lis mo não in te lec tu a li za do, de ma-
qui a ve lis mo não pre pa ra do, de ma qui a ve lis mo opor -
tu nis ta, que é o que diz: se me in te res sa, até fico do
lado que se ria o pa trió ti co, pelo meu ân gu lo; se não
me in te res sa, fico con tra o lado pa trió ti co, por que o
que im por ta mes mo é a mi nha car re i ra pú bli ca, o que
im por ta mes mo é que o meu gru po po lí ti co se dê
bem, nes sa co i sa ma cu na í mi ca, que não que ro ace i-
tar  para o País! Não que ro um país de ma cu na í mas e
o Bra sil vi ra rá um país de ma cu na í mas, se o Con gres-
so Na ci o nal, pela pa la vra do Pre si den te de uma das
Ca sas que o com põem, não der o exem plo da gran de-
za, da se ri e da de e do res pe i to à ve ra ci da de e ao com -
pro mis so efe ti vo com a co e rên cia!

Ouço, com mu i ta ale gria, o Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  – SP)  – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª faz uma re fle xão pro fun da
so bre uma fra se do Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do
João Pa u lo Cu nha...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Se -
na dor, uma fra se, não. São fra ses que dão para es cre-
ver um li vro como o das mil e uma no i tes.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  – SP)  – Pelo
que pude ob ser var das man che tes ci ta das por V. Exª,
to das se re fe rem ba si ca men te a uma fra se que cor -
res pon de ao pon to cen tral...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Uma fra se im por tan te. Aque la fra se: ma tei, por que
quis fi car rico. Não pre ci so di zer mais nada do tex to
des se ci da dão.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  – SP)  – Mas
não foi...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – É,
sim. Fo mos con tra a re for ma por que pois es tá va mos
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dis pu tan do o po der. As re for mas eram boas para o
País e eu não po de ria vo tar ne las, por que o que eu
que ria era atra sar o ou tro Go ver no, por que o que eu
pre ci so é adi an tar o meu Go ver no, por que eu, Fu la no
de Tal, que ro o po der pelo po der, o po der para mim, o
po der para o meu gru po. Dane-se a Na ção, dane-se a
éti ca, da nem-se os fa min tos, da nem-se os po bres,
da nem-se os em po bre ci dos, da nem-se os de sem pre-
ga dos, da nem-se aque les que, na ver da de, so frem
com os pri vi lé gi os de uma mi no ria!

Sr. Se na dor, te nho em V.Exª um exem plo de éti -
ca. Não de fen da isso.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  – SP)  – Pois
bem. Qu e ro co men tar exa ta men te essa fra se que V.
Exª des do bra em di ver sas ou tras, mas, na ver da de,
foi uma fra se, pon to cen tral...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Se
eu for ler tudo, eu te ria de ser pro pri e tá rio do Se na do
e não que ro. O Se na do tem que ser de pro pri e da de
do povo bra si le i ro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT  – SP)  – ... e
com a qual, pode es tar cer to V. Exª, de que mu i tos de
nós, no Par ti do dos Tra ba lha do res, não con cor da mos
por que ela não re fle te o com por ta men to do Par ti do
dos Tra ba lha do res na sua in te i re za. Acre di to que
essa fra se do Pre si den te João Pa u lo Cu nha não cor -
res pon de àqui lo que efe ti va men te te mos fe i to aqui no
Con gres so Na ci o nal. Mu i tos são os exem plos, e eu
po de ria aqui dis cor rer a res pe i to, em que o Par ti do
dos Tra ba lha do res vo tou a fa vor do Go ver no. Ain da
que não fôs se mos do Par ti do do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so, à épo ca o PSDB, exa mi na mos
mu i tas ve zes pro pos tas, in clu si ve de Par la men ta res
do PFL, como por exem plo, re cen te men te, a pro po si-
ção do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães re fe ren te
ao Fun do de Com ba te à Po bre za, em que vo ta mos fa -
vo ra vel men te por que vi mos que ha via pon tos im por-
tan tes. Esti ve mos jun tos com o PSDB, que co la bo rou
na que la Co mis são de Com ba te à Po bre za. Mu i tos se -
ri am os exem plos que eu po de ria ci tar de oca siões
em que vo ta mos fa vo ra vel men te às pro po si ções do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, mas sem pre
que hou ve ques tões re la ti vas a dis cor dân ci as so bre o 
mé to do, o pro ce di men to e o ins tru men to que se es ta-
va uti li zan do, dis se mos por que vo ta ría mos con tra ri a-
men te. Em ver da de, no epi só dio da re for ma tri bu tá ria,
o Par ti do dos Tra ba lha do res e ou tros Par ti dos che ga-
ram a um en ten di men to  – e V. Exª é tes te mu nha  – na
Co mis são pre si di da pelo en tão De pu ta do Ger ma no
Ri got to. E só não hou ve a vo ta ção por que o Exe cu ti vo
prefe riu que não hou ves se. Então, gos ta ria de sa li en-
tar que não há con cor dân cia em re la ção à fra se do

Pre si den te João Pa u lo Cu nha, um Par la men tar que
tem hon ra do mu i to o seu man da to. No mo men to em
que a pro fe riu, ele ex pres sou algo que não é o en ten-
di men to que te nho e, te nho cer te za, o que  o Par ti do
dos Tra ba lha do res em ge ral tem tido. Assi na lo que
nes se pon to V. Exª tem ra zão de mos trar que hou ve
uma fa lha im por tan te, que cer ta men te será ob je to de
re fle xão do meu com pa nhe i ro, De pu ta do João Pa u lo
Cu nha.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM)  – E
que ele re fli ta, como qual quer pes soa que pos sa er rar
e acer tar. No en tan to, os er ros são mais gra ves quan -
do par tem de al guém que está in ves ti do das al tas fun -
ções de Pre si den te de um Po der, o Po der Le gis la ti vo.
A fra que za, que é hu ma na, pa re ceu-me nes se caso
pró xi ma a um des vio de ca rá ter. É pre ci so que S. Exª
ex pli que a si tu a ção, pois não é essa a im pres são que
te nho do seu Par ti do.

Se na dor Edu ar do Su plicy, eu sa bia que V. Exª,
com a pu re za de sua alma, ten ta ria, por to dos os me i-
os, ama ci ar a si tu a ção do Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas não o de fen de ria, por que nes se pon -
to S. Exª é in de fen sá vel. Foi algo que be i rou o ci nis mo,
o des res pe i to, en fim, tudo aqui lo que pro cu ra mos ne -
gar como va lor po lí ti co, es te ja o po lí ti co de bem onde
quer que es te ja, em qual quer qua dran te ide o ló gi co. A
hon ra dez pes so al e a hon ra dez in te lec tu al não são
pro pri e da de de um par ti do, de um gru po ou de quem
quer que seja. Per ten cem a qual quer pes soa de boa
von ta de que tem res pe i to por si pró pria.

Em nome do de co ro des ta Casa, do Con gres so
Na ci o nal, digo que foi de plo rá vel a mais alta au to ri da de
da Câ ma ra dos De pu ta dos di zer, pura e sim ples men te,
como se ti ves se o di re i to de di zer tudo –Se na dor Tião
Vi a na, em bre ve con ce de rei um apar te a V. Exª –: Eu
faço aqui lo que me in te res sa. Trans for mo-me numa es -
pé cie de Ma cu na í ma par la men tar, faço aqui lo que me
in te res sa. Qu an do não me in te res sa, eu sim ples men te
rom po com qual quer pre ce i to, com qual quer eiva de
com pro mis so éti co. Eu, pura e sim ples men te, ape nas
de i xo o bar co cor rer, se guin do a cor ren te za, ja ma is re -
man do con tra ela, ou seja, ja ma is cons tru in do, com a
co ra gem ne ces sá ria das pes so as que man têm o seu
brio, a ver da de i ra his tó ria.

Lí der Tião Vi a na, con ce do um apar te a V. Exª
com mu i ta hon ra.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT  – AC)  – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª cum pre um pa pel fis ca li za dor,
que im põe co e rên cia nas ati tu des po lí ti cas, ao tra zer
esse pro nun ci a men to ao ple ná rio do Se na do Fe de ral.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Agra de ço a V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT  – AC)  – Enten do
que te mos o de ver de de fen der a hon ra dez do Par la-
men to, do com por ta men to par la men tar. Por tan to, lou -
vo a in ten ção do pro nun ci a men to de V. Exª. Gos ta ria
ape nas de es cla re cer que la men to pro fun da men te
que o De pu ta do João Pa u lo, com pa nhe i ro dos mais
bri lhan tes em sua bi o gra fia po lí ti ca, em sua luta po lí ti-
ca, não te nha tido tem po de pro cu rar seus Co le gas de 
Par ti do para es cla re cer essa en tre vis ta, que é um fato 
que V. Exª traz ao ple ná rio do Se na do Fe de ral. La-
men to pro fun da men te, por que se gu ra men te se ria fá -
cil o de ba te que tra va ría mos, nes te mo men to. Mas
gos ta ria de di zer que esse com por ta men to pre ci sa
ser per ma nen te, pre ci sa ser como o rio, que sem pre
vai para o mar. Ti ve mos o epi só dio do Mi nis tro Ru-
bens Ri cu pe ro, que di zia cla ra men te que o que era
ruim se co lo ca va em ba i xo do ta pe te e o que era
bom...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – S.
Exª pa gou com o car go. Se ria o caso de o De pu ta do
João Pa u lo re nun ci ar?

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT  – AC)  – O que que ro
di zer é que o De pu ta do João Pa u lo ain da me re ce um es -
cla re ci men to so bre esse epi só dio. Não vi a in ten sa crí ti ca
fe i ta ao Mi nis tro Ru bens Ri cu pe ro, à épo ca, pelo Par ti do
de V. Exª. Então, é uma co bran ça cons tru ti va que faço
nes te mo men to, lem bran do um pas sa do que ti ve mos.
Hou ve um epi só dio con clu si vo, com a re nún cia do Mi nis-
tro Ru bens Ri cu pe ro. Gos ta ria mu i to que re fle tís se mos e
rom pês se mos um pou co, den tro do de ba te ele va do que
V. Exª está cons tru in do hoje, com a tese do ma ni que ís-
mo: o que é mal está do lado de lá e o que é bom está do
lado de cá. A nos sa cons tru ção po lí ti ca é de que o PSDB
é um Par ti do fun da men tal na cons tru ção, na ele va ção e
no avan ço da re for ma es tru tu ral do Bra sil no cam po po lí-
ti co, como é o Par ti do dos Tra ba lha do res a ma triz de um
so nho, de um pro je to que o Pre si den te Lula re pre sen ta
tão bem. Então, por acre di tar pro fun da men te na co e rên-
cia de meu Par ti do, na ma triz mo ral que le vou o meu Par-
ti do a che gar ao po der, é que faço es sas ob ser va ções,
no elo gio e res pe i to ao pro nun ci a men to de V. Exª e la-
men tan do que meu com pa nhe i ro, De pu ta do João Pa u lo,
não te nha tido tem po ain da de es cla re cer. Enten do que
não é de seu ca rá ter, de sua bi o gra fia, esse tipo de ma ni-
fes ta ção, que foi trans for ma da num fato ver da de i ro den -
tro da im pren sa bra si le i ra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Se -
na dor Tião Vi a na, con cluo, res pon den do a V. Exª,
que, mais do que es cla re cer, se ria o caso de pe dir
des cul pas, por que não há mu i to o que es cla re cer.

Se ria ques tão de di zer se ele com pac tua mes mo com
essa de cla ra ção im pen sa da que pro fe riu ou se, na
ver da de, foi co lhi do por um mo men to de ab so lu ta in -
fe li ci da de.

O Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro, que foi meu
pro fes sor e te nho por ele um ca ri nho pes so al mu i to
gran de, foi mu i to cri ti ca do por mim no foro pe que no
de que dis pu nha à épo ca para dis cu ti-lo, até por que
es ta va, tan to quan to V. Ex.ª, sem man da to, mas de -
plo rei pro fun da men te e não pos so de i xar de fa zer
isso ago ra.

É um gran de avan ço V. Exª fa lar so bre ma ni que ís-
mo. Não po de mos mes mo se pa rar o Bra sil en tre os
eter na men te bons de um lado, ape sar do que di gam e
do que fa çam, e os maus. de ou tro. É pre ci so que nós to -
dos aqui se ja mos  co bra do res da pos tu ra uns dos ou-
tros, sem per da de fra ter ni da de, sem per da so bre tu do
do com pro mis so com a Casa e, por ou tro lado, com ab -
so lu ta con vic ção de que não po de mos pas sar a mão
por cima da ca be ça dos que er ram con tra a ins ti tu i ção.

Che go a di zer que te mos pro cu ra do co la bo rar
para que o Go ver no go ver ne, ao mes mo tem po em
que afir ma mos a nos sa for ma ma i ús cu la de fa zer
opo si ção, mas te nho a im pres são de que aju da mos
tan to o Go ver no que, nes ta hora, tal vez eu es te ja ex -
pres san do o que mu i ta gen te per to de V. Ex.ª gos ta ria
de di zer, re cri mi nan do o Pre si den te da Câ ma ra. Não
foi bom para o seu par ti do, não foi bom para o seu go -
ver no, Se na dor Tião Vi a na, não foi bom para esta
Casa, não foi bom para a Câ ma ra dos De pu ta dos,
não foi bom para o seg men to po lí ti co. Ima gi no as pes -
so as na ida de dos nos sos fi lhos me no res di zen do
“puxa vida, que ca mi nho pos so tri lhar na vida, pela
fren te?” Bas ta, quan do que ro o po der, di zer as co i sas
mais agra dá ve is para as pes so as ou vi rem. Bas ta,
quan do o po der está nas mãos de ou tros, ou quan do
está nas mi nhas mãos, ne gar tudo aqui lo que ha via
cons tru í do. Não é um bom exem plo. Te nho cer te za de
que V. Exª, hoje, como gran de lí der que é, cum pre, até 
com um cer to cons tran gi men to, com o de ver de ten tar
es bo çar uma de fe sa que, na ver da de, é um re for ço à
acu sa ção que fiz ao com por ta men to de tur pa do do Lí -
der João Pa u lo.

O Sr. José Agri pi no (PFL  – RN)  – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Se o 
Sr. Pre si den te me per mi tir, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor José Agri pi no Maia e de po is ao Se na dor Mag -
no Mal ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Qu e ro
lem brar ao ora dor que o seu tem po já está es go ta do.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Sim. 
De pen do ape nas da bon da de de V. Exª, por que vejo 
com pa nhe i ros des se es col, des se por te; se V. Exª
per mi tir, fa ri am os três um apar te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Como
vejo que mu i tos que rem apar teá-lo, ape nas o ad ver ti
quan to ao tem po, por que, além da to le rân cia que a
Mesa pos sa ter, te mos o Re gi men to Inter no da Casa.
Mu i to obri ga do.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Sr.
Pre si den te, sei dis so. V. Exª é um ho mem de  enor me
sen si bi li da de, é al guém que é exem plo para to dos
nós, do pon to de vis ta do seu com por ta men to par la-
men tar, e V. Exª pres sen te, ape sar da de sim por tân cia
de quem o pro fe re, quan do é um dis cur so que, na ver -
da de, traz um tema, esse sim, re le van te. E aí, quem
sabe, nes sa hora, va mos um pou co mais além. Mas
não que ro de for ma al gu ma ir mais do que te le gra fi ca-
men te às res pos tas dos três com pa nhe i ros que so li ci-
ta ram os apar tes para, em se gui da, con clu ir o meu
pro nun ci a men to.

Se na dor José Agri pi no Maia, por fa vor.
O Sr. José Agri pi no (PFL  – RN)  – Se na dor

Arthur Vir gí lio, vou ser mu i to eco nô mi co nas mi nhas
pa la vras, até por que cre io que o dis cur so de V. Exª te -
nha fa la do por si só. Mas gos ta ria de fa zer ape nas um
re call. V. Exª está cha man do à co e rên cia, em úl ti ma
aná li se; co e rên cia que, se gun do pen so, é fun da men-
tal em po lí ti ca  – e o po lí ti co me re ce res pe i to quan do é 
co e ren te, quan do cum pre o que pro me te. É im por tan-
te re lem brar mos o tema do fi nal da cam pa nha do Pre -
si den te Lula, tal vez a fra se ou o tema com que ga-
nhou a ele i ção: “A es pe ran ça ven ceu o medo”. E tal -
vez isso diga res pe i to à ob ser va ção que V.Exª faz em
re la ção ao Pre si den te da Câ ma ra, João Pa u lo. Di zia a 
cam pa nha do PT que o ele i tor ha via ven ci do o medo
de vi do à es pe ran ça. Espe ran ça de quê? De rup tu ra.
Rup tu ra de quê? Do mo de lo eco nô mi co; de rup tu ra
com o FMI; de rup tu ra com a ele va ção dos sa lá ri os
dos ser vi do res pú bli cos, que vo ta ram ma ci ça men te
no Go ver no do PT; no do brar do sa lá rio mí ni mo em
qua tro anos. O medo ven ceu a es pe ran ça, ou a es pe-
ran ça ven ceu o medo? É a ques tão que se co lo ca,
por que o que está sen do pra ti ca do na ver da de, gra -
ças a Deus, é o equi lí brio e o bom sen so; é o pros se-
gui men to do que vi nha dan do cer to. Mas não é o que
foi pro me ti do ao ele i tor que, no meu en ten der, está
frus tra do, está de cep ci o na do com aqui lo que lhe pro -
me te ram. O que V. Exª co lo ca é im por tan te para que
aque les que es tão nos ven do e nos ou vin do re fli tam,
pois em po lí ti ca o mais im por tan te é a co e rên cia. E a
cam pa nha foi ga nha com uma fra se: “A es pe ran ça

ven ceu o medo”. Co lo co uma in ter ro ga ção e peço a
re fle xão dos bra si le i ros.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Mu i to obri ga do, Se na dor José Agri pi no. Digo ape nas
que mi nha es pe ran ça é de que a es pe ran ça, ela
pró pria, der ro te o es pí ri to de Ma cu na í ma.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL  – ES)  – Per mi-
te V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Pois não, Se na dor Mag no Mal ta.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL  – ES)  – De se jo
ser bre ve, Se na dor Arthur Vir gí lio. A re fle xão de V. Exª 
é co e ren te, tem fun da men to. Eu, que faço par te da
base do Go ver no, li as ma té ri as e fi quei es tar re ci do
com a va i da de do Pre si den te João Pa u lo. De fato, S.
Exª co me teu um mo men to de fra que za. Não pos so
nem se quer ima gi nar que S. Exª seja mo vi do a tan to
ma qui a ve lis mo po lí ti co a pon to de ter tra ta do a co i sa
pú bli ca as sim para che gar ao po der. Mas con cor do
com V. Exª que essa é uma dose ex ces si va de va i da-
de. As pes so as pre ci sam en ten der que um man da to
ele ti vo, no Bra sil, ou dura qua tro anos ou dura oito
anos. Nin guém é ele i to para ser rei e fi car eter na men-
te no po der. É essa va i da de que im pul si o na os ho-
mens a que rer fa lar a qual quer pre ço e a es tam par
sua ima gem nos jor na is de qual quer ma ne i ra. Sem
dú vi da, en ten do que o pró prio Pre si den te da Re pú bli-
ca, ao ler es sas ma té ri as, fi cou tão cho ca do quan to
eu e V. Exª, e V. Exª um pou co mais, por con ta de es tar
na Opo si ção. Eu te nho todo o res pe i to por meu Lí der,
Se na dor Tião Vi a na, e gos ta ria de cha mar a aten ção
dos de ma is Lí de res para a sua fi gu ra, que não de i xou
que o po der fi zes se de S. Exª uma es tá tua de va i da-
de, mas o epi só dio Ri cu pe ro não ser ve para jus ti fi car
o erro e a va i da de do De pu ta do João Pa u lo. Espe ro
que o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos do Bra -
sil, o Pre si den te de um Po der, seja mais co me di do,
até por que al guém já dis se que quem fala pelo co to-
ve lo é obri ga do a des men tir com a boca. O Pre si den te
da Câ ma ra fa lou pelo co to ve lo e ago ra está de ven do
uma ex pli ca ção com a boca.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Obri ga do, Se na dor. Po nha-se na mi nha po si ção. Pe -
dem a mim e ao meu par ti do que vo te mos re for mas
que su pos ta men te se ri am boas para o Go ver no Lula,
e nós não o fa ría mos sim ples men te por que as re for-
mas se ri am boas para o Go ver no Lula. Nós o fa ría-
mos, e até o fa re mos, se elas fo rem re for mas boas
para o País e re for mas para va ler. Ago ra, pe dem-nos
e uma das mais al tas au to ri da des des ta Re pú bli ca, o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, diz:  – Qu an do
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in te res sa, ele faz e, quan do não in te res sa,  ele não faz 
pura e sim ples men te por que o que vale não é o in te-
res se da Na ção, mas, sim, o in te res se do seu gru po
po lí ti co, o in te res se do seu par ti do e seu pró prio in te-
res se pes so al. É la men tá vel e até re vol tan te e, por ou -
tro lado, ain da as sim, não nos tira o âni mo de fa zer-
mos exa ta men te o opos to e tra ba lhar mos com mu i ta
co e rên cia para que este País, seja quem for o seu
Pre si den te, en con tre o seu me lhor des ti no.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB  – RN)  –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM) –
Con ce do o apar te ao Lí der Fer nan do Be zer ra.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB  – RN)  –
Se na dor Arthur Vir gí lio, sabe V. Exª da pro fun da ad -
mi ra ção que te nho por V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – É
re cí pro ca, Se na dor.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB  – RN)  – O
dis cur so de V. Exª põe em re le vo uma fra se in fe liz ou
todo um pen sa men to in fe liz do Pre si den te da Câ ma ra.
Falo aqui em nome do meu Par ti do, o PTB, que in te gra
um blo co de apo io ao Go ver no Lula. Pas sei uma vida
in te i ra de fen den do as re for mas, so bre tu do a re for ma
tri bu tá ria, ain da no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, não a re for ma do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, e nem vo ta ria a re for ma do Pre si den te Lula.
Vo ta rei a re for ma que vai aju dar o Bra sil a ter um cres -
ci men to sus ten ta do; que vai ge rar em pre go e ren da ao
Bra sil; que vai au men tar a sua pro du ção. Então, eu
que ria ape nas co lo car a po si ção do meu Par ti do, que
com põe o blo co de sus ten ta ção do Go ver no, que aqui
no Se na do é li de ra do pelo PT, mas tam bém com pos to
pelo PL e o PSB. Nos sa po si ção de apo io à re for ma
não bus ca o po der, ela bus ca uma me lhor con di ção
para o fu tu ro do nos so País. Dis cor do fron tal men te das 
pa la vras do De pu ta do João Pa u lo, mas re co nhe ço que 
cada um de nós tem um mo men to de in fe li ci da de ao
sol tar uma pa la vra a mais. Di zem os mais sá bi os que
nin guém se per de pela pa la vra que não dis se, tal vez o
Pre si den te da Câ ma ra te nha per di do um pou co pela
pa la vra a mais que dis se. Não pri vo da sua in ti mi da de,
te nho por S. Exª gran de res pe i to e que me per mi te di -
zer até que essa não é a sua in ten ção real, por que não
é a in ten ção do PTB e da gran de ma i o ria dos Se na do-
res des ta Casa que que rem um re for ma tri bu tá ria para
aju dar a mu dar o Bra sil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Se -
na dor Fer nan do Be zer ra, V. Exª foi lí der de Go ver no
jun to co mi go, foi Mi nis tro quan do eu era lí der, te nho

por V. Exª um apre ço pes so al mu i to gran de e co nhe ço
o ta ma nho de seu co ra ção, que sem in ti mi da de com o 
Pre si den te da Câ ma ra con se gue per doá-lo. Isso mos -
tra como to dos de ve mos ser ca ti vos, ser es cra vos do
seu co ra ção.

Encer ro di zen do da mi nha ab so lu ta con vic-
ção de que se im põe uma au to crí ti ca. Não po de-
mos pas sar para as ge ra ções fu tu ras esse exem -
plo, não po de mos cri ar a idéia de que o opor tu nis-
mo é a me lhor es ca da para se tran si tar uma car re i-
ra po lí ti ca, não po de mos pas sar a idéia de que a
con jun tu ra é ca paz de mu dar es sen ci al men te o ca -
rá ter e a pos tu ra de um ho mem pú bli co. Qu e re mos,
na ver da de, não mais do que re pre sen tar a mé dia
hon ra da do pen sa men to bra si le i ro, a mé dia hon ra-
da dos tra ba lha do res bra si le i ros, a mé dia hon ra da
dos in te lec tu a is bra si le i ros, a mé dia hon ra da das
pes so as que tra ba lham nas fá bri cas, dos de sem-
pre ga dos, das pes so as que, às ve zes sem ter o
que co mer, ain da as sim não en ve re dam para o ca -
mi nho da cri mi na li da de, man ten do-se no es tri to li -
mi te da hon ra. Por isso a crí ti ca que faço. Fos se ele 
um De pu ta do qual quer, cer ta men te tal vez de ves se
cri ti cá-lo, sen do ele Pre si den te da Câ ma ra, al-
guém de quem nun ca vi ou ouvi nada a res pe i to de
qual quer des li ze em sua vida pú bli ca ou sua vida
pes so al. Ele, como Pre si den te da Câ ma ra, co me-
teu um erro gra ve, um erro cras so, um erro que co -
lo ca em xe que o ca rá ter da na ção, por que não é
pos sí vel ta bu lar mos a idéia de que digo que es tou
ser vin do ao País, mas não es tou ser vin do ao País,
es tou ser vin do a mim e ao meu Par ti do, ao meu
gru po po lí ti co e a mi nha am bi ção; digo que es tou
me opon do, mas não es tou me opon do por que
acho que me opor seja a me lhor for ma de de fen der
o meu País, de de fen der o meu povo, a mi nha na -
ção, mas, ao con trá rio, por que es tou pre pa ran do a
es ca da, o ca mi nho, a rota e o rumo para re tor nar
ao po der.

Em nome da éti ca, Sr. Pre si den te, en cer ro di -
zen do que o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos
deve uma cla ra, ca bal, ime di a ta, ur gen te, ina diá vel,
hu mil de e sin ce ra res pos ta à na ção bra si le i ra.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, como Lí der do Go ver no.

Apro ve i to esta opor tu ni da de para fa zer um ape -
lo aos Srs. Lí de res para que ob ser vem o tem po da
Casa e, ao mes mo tem po, co la bo rem com a Mesa.
Te nho re ce bi do gran des re cla ma ções dos Srs. Se na-
do res que não têm tido opor tu ni da de de ocu pa rem a
tri bu na. De ve mos dar essa opor tu ni da de a to dos que
es tão aqui na Casa, prin ci pal men te no iní cio da nos sa
Ses são Le gis la ti va.

É o meu ape lo. Mais uma vez peço a co la bo ra-
ção dos ilus tres Lí de res da nos sa Casa.

Mu i to obri ga do.
Com a pa la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 15-4-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ PUBLI – 
CADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Pas so a
pa la vra ao Se na dor Sér gio Gu er ra, pri me i ro ora dor
ins cri to de po is da Ordem do Dia.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr.
Pre si den te José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
pro nun ci a men to, tra ta rei de uma pre o cu pa ção que,
há mu i to tem po, vem per me an do as mi nhas re fle xões
e dis cus sões so bre os ca mi nhos para a me lho ria das
pre cá ri as con di ções de vida da gran de ma i o ria da po -
pu la ção bra si le i ra.

Re fi ro-me ao su ca te a men to da re co nhe ci da-
men te in su fi ci en te in fra es tru tu ra de trans por tes do
País, sem que se vis lum bre a ado ção, pe los Go ver-
nos Fe de ra is, de po lí ti cas e, prin ci pal men te, de ações 
con cre tas e con sis ten tes vol ta das à re ver são des se
qua dro.

Ini cio res sal tan do o que cons ti tui con sen so
na ci o nal:

 – que o cres ci men to eco nô mi co do
País é con di ção in dis pen sá vel para o cres ci-
men to do ní vel de em pre go e o res ga te da
dí vi da so ci al bra si le i ra;

 – que a me lho ria do ba lan ço de pa ga-
men tos pres su põe uma com bi na ção de fa to-
res, com des ta que es pe ci al para a ele va ção
das ex por ta ções, para a subs ti tu i ção das

im por ta ções e para a ob ten ção de re sul ta-
dos po si ti vos na “con ta tu ris mo”;

 – que a dis po ni bi li da de e a qua li da de
da in fra-es tru tu ra de trans por te se cons ti tu-
em em ele men tos fun da men ta is para as se-
gu rar a flu i dez da pro du ção para os mer ca-
dos ex ter nos e in ter no, au men tan do a com -
pe ti ti vi da de de nos sas ex por ta ções, me di an-
te a re du ção dos cus tos lo gís ti cos;

 – que o de sen vol vi men to do tu ris mo
de pen de rá, en tre ou tros fa to res, da ofer ta
de uma in fra-es tru tu ra de trans por tes com-
pa tí vel com as exi gên ci as do mer ca do in ter-
na ci o nal e ca paz de ser vir de im pul so para
o apro ve i ta men to do pou co ex plo ra do po-
ten ci al do mer ca do bra si le i ro;

  – que a ex pan são da in fra-es tru tu ra
de trans por tes atua como in du to ra do de-
sen vol vi men to num con tex to de ex pan são
de fron te i ras de pro du ção, con tri bu in do para 
o au men to da ca pa ci da de ex por ta do ra e, in -
di re ta men te, para re du zir o cres ci men to do
êxo do ru ral;

 – que a de man da por trans por te ur ba-
no e de pas sa ge i ros so fre, cada vez mais, a
pres são ge ra da pela com bi na ção da evo lu-
ção po pu la ci o nal de um lado, in clu si ve de-
cor ren te do êxo do ru ral, com o au men to
pro gres si vo da ex pec ta ti va de vida;

 – e que a pre sen ça de uma ade qua da
in fra-es tru tu ra de trans por tes, ao lado de ra -
ci o nal uti li za ção mo dal des sa in fra-es tru tu ra,
con tri bu i rá de ci si va men te para a re du ção do 
con su mo de com bus tí ve is, cuja im por ta ção
ain da one ra pe sa da men te a ba lan ça co mer-
ci al bra si le i ra.

Em suma, cons ti tui con sen so que o cres ci men-
to eco nô mi co em ba ses sus ten tá ve is e, por sua vez, 
o efe ti vo de sen vol vi men to so ci al do País não ocor re-
rão sem a exis tên cia de uma in fra-es tru tu ra de
trans por tes efi ci en te que pro pi cie as con di ções para 
uma ofer ta de ser vi ços aos me no res cus tos pos sí-
ve is.

Por ou tro lado, há tam bém ple na cons ciên cia
nos me i os téc ni cos e po lí ti cos de que a boa te o ria
de mons tra que in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de
trans por tes exi gem re cur sos ele va dos e com alta
dose de es ta bi li da de e re gu la ri da de no seu flu xo
bem como apre sen tam ba i xas ta xas de re tor no e
lon gos pra zos de ma tu ra ção, ca rac te rís ti cas es sas
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que tor nam es sen ci al a pre sen ça do Esta do para
sua con cre ti za ção.

Po rém es ses con sen sos e con clu sões não têm
sido con si de ra dos nas de ci sões dos Go ver nos da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
dis so, per mi to-me nes te ins tan te fa zer um bre ve re -
tros pec to da his tó ria re cen te do País re la ti vo a in-
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans por tes, que
con si de ro es sen ci al para o en ten di men to das ra-
zões do seu atu al es ta do de plo rá vel, que sin te ti za-
rei adi an te  – e apre sen ta rei ques ti o na men to ao fi -
nal des te pro nun ci a men to.

A po lí ti ca do Go ver no Fe de ral para o se tor de
trans por tes de sen vol vi da no pe río do en tre 1955 e
1975, ge ra do ra do sal to quan ti ta ti vo e qua li ta ti vo na
in fra-es tru tu ra do se tor e que vi a bi li zou as al tas ta xas
de cres ci men to eco nô mi co e pro gres são so ci al ob-
ser va das no País à épo ca, apo i a va-se no mo de lo que
ti nha como com po nen tes prin ci pa is um sis te ma de
pla ne ja men to ar ti cu la do nos três ní ve is da fe de ra ção
e re cur sos fis ca is vin cu la dos ao se tor, em vo lu me e
re gu la ri da de ade qua dos.

Entre 1965 e 1979, quan do foi ex pres si va a dis -
po ni bi li da de de re cur sos pú bli cos vin cu la dos ao se tor,
foi im plan ta da a qua se to ta li da de da ca pa ci da de ins -
ta la da da in fra-es tru tu ra de trans por tes no País, prin -
ci pal men te a ro do viá ria bem como foi re a li za da sua
ma nu ten ção em pa drões tec ni ca men te ade qua dos.

No que diz res pe i to à dis po ni bi li da de de re cur-
sos pú bli cos vin cu la dos e a seus efe i tos nes se pe río-
do, vale ci tar al guns nú me ros a pre ços mé di os de
2002:

 – na dé ca da de 70, es ses re cur sos
vin cu la dos atin gi ram, na área fe de ral, o
mon tan te mé dio de R$5,5 bi lhões/ano com
pico de R$7 bi lhões; e, na área es ta du al
mu ni ci pal, o mon tan te mé dio de R$5,1 bi-
lhões tam bém com pico de R$7 bi lhões;

 – esse ní vel de re cur sos vin cu la dos
vi a bi li zou no mes mo pe río do in ves ti men tos
fe de ra is to ta is na área de trans por tes na or -
dem de R$13 bi lhões/ano, com par ti ci pa ção
ex pres si va de em prés ti mos ex ter nos e in ter-
nos, que, no caso do De par ta men to Na ci o-
nal de Estra das e Ro da gem, DNER, atin gi-
ram um pa ta mar mé dio de R$1,5 bi lhão/ano.

Esse mo de lo, no en tan to, co me çou a ser des -
mon ta do com a pri me i ra cri se do pe tró leo, ocor ri da
em 1973, que trou xe para o Bra sil, na con di ção de
gran de im por ta dor des se ma te ri al, sé ri os pro ble mas

no seu ba lan ço de pa ga men tos. Ape sar de ter tido o 
mé ri to de evi den ci ar fra gi li da des no pla ne ja men to
en tão vi gen te, que pri o ri za va de modo ab so lu to o
modo ro do viá rio, a cri se con tri bu iu para for mar a fal -
sa im pres são de que a ne ces si da de de ex pan são
das ro do vi as se ha via es go ta do.

Nes se con tex to, hou ve de ime di a to:

 – um re di re ci o na men to de pri o ri da-
des, ma te ri a li za do na exe cu ção par ci al de
um Pla no de De sen vol vi men to Fer ro viá rio,
na ade qua ção e na am pli a ção dos por tos
or ga ni za dos, na ex pan são dos ter mi na is de
uso pri va ti vo e no de sen vol vi men to das hi-
dro vi as con cen tra da nas hi dro vi as Ti e tê, Pa -
ra ná e do Rio Gran de do Sul; e

 – um pri me i ro mo vi men to de des vin-
cu la ção de re cur sos, que pas sa ram pro gres-
si va men te a in te grar um Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to de modo a per mi tir, de
acor do com o dis cur so de en tão, uma ma i or
fle xi bi li da de na sua alo ca ção para in ves ti-
men tos en tre os di ver sos se to res.

Mas, tão logo o mer ca do in ter na ci o nal de pe-
tró leo se es ta bi li zou, hou ve o ar re fe ci men to da pri o-
ri da de con ce di da ao modo fer ro viá rio sem que hou-
ves se, em con tra par ti da, a re to ma da dos in ves ti-
men tos ro do viá ri os.

O ar re ma te no des mon te do mo de lo veio com o
fi nal da dé ca da de 70, que trou xe a fuga dos far tos “pe -
tro dó la res”, que fa ci li ta vam o fe cha men to dos ba lan-
ços de pa ga men to dos pa í ses em de sen vol vi men to e,
em seu lu gar, a pre sen ça de in ves ti do res fi nan ce i ros
mais exi gen tes com a se gu ran ça das suas apli ca ções
e com a di men são dos seus re sul ta dos e lu cros.

Nes sa li nha, em re la ção aos pa í ses em de sen-
vol vi men to, cres ce ram as ta xas de ju ros e os ou tros
en car gos fi nan ce i ros e fo ram exi gi das para a re a li za-
ção de no vas ope ra ções con di ções fis ca is mais ade -
qua das à ga ran tia de pa ga men to des ses en car gos
em que se in se ria a me lhor re la ção “dí vi da/PIB” para
cuja for ma ção o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, ava -
lis ta des sas con di ções ade qua das, pre vê a ge ra ção
de su pe rá vits pri má ri os ele va dos e con ti nu a dos nas
con tas pú bli cas.

O Bra sil, de ma ne i ra am bí gua no co me ço, mas
com in ten si da de cres cen te a par tir do fi nal da dé ca da
de 80, op tou por ado tar as pro vi dên ci as pre co ni za das
pelo FMI. Foi nes se con tex to que se ins ta lou um novo
modo de mi ni mi za ção dos in ves ti men tos fe de ra is,
que per sis te até hoje, com con se qüên ci as gra vís si-
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mas e da no sas para a eco no mia do País e para o
bem-es tar dos seus ci da dãos.

No se tor de trans por tes, a des vin cu la ção to tal
de re cur sos na área fe de ral, ocor ri da a par tir de 1981, 
oca si o nou acen tu a da e pro gres si va re du ção dos in-
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, que ge rou a sua de-
gra da ção e de fa sa gem tec no ló gi ca, com con se qüen-
te de te ri o ra ção dos ser vi ços de trans por te.

Para se ter uma idéia da bru tal re du ção dos in -
ves ti men tos pú bli cos em trans por tes, bas ta ci tar os
nú me ros re la ti vos às ro do vi as fe de ra is. Con si de ra dos
pre ços mé di os de 2002, o in ves ti men to anu al no pe -
río do 73/76 es te ve sem pre aci ma de R$6,2 bi lhões,
mon tan te esse que re flu iu, no pe río do 1995/2001,
para uma mé dia da or dem de R$2,1 bi lhões; ou seja,
para cer ca de um ter ço do mon tan te apli ca do no pe -
río do an te ri or,  o qual, não por co in ci dên cia, foi aque le
em que o País con vi veu com suas ma i o res ta xas de
cres ci men to eco nô mi co.

Pa ra le la men te à re du ção des ses in ves ti men tos,
ocor reu uma cres cen te ir re gu la ri da de no flu xo de li be-
ra ção de re cur sos para o pa ga men to de obras e ser vi-
ços exe cu ta dos, que oca si o nou a ele va ção dos cus -
tos uni tá ri os des sas obras e des ses ser vi ços, ou seja, 
que oca si o nou a que da do vo lu me de obras e ser vi-
ços exe cu ta dos por uni da de mo ne tá ria des pen di da.

Na se gun da me ta de da dé ca da de 80, cres ceu a 
per cep ção dos efe i tos ne ga ti vos da re du ção dos in-
ves ti men tos pú bli cos em in fra-es tru tu ra de trans por-
tes. E, na sua es te i ra, sur gi ram al guns es for ços para a 
iden ti fi ca ção de fon tes de re cur sos que ti ves sem as
es sen ci a is ca rac te rís ti cas de es ta bi li da de e re gu la ri-
da de, que, con tu do, não lo gra ram êxi to.

Afi nal, a de ci são de ob ter su pe rá vits cres cen tes
e con ti nu a dos im pe dia o Go ver no Fe de ral de ace i tar
so lu ções que pas sas sem pela vin cu la ção de re cur sos
pú bli cos de qua is quer ori gens.

Na dé ca da de 90, o Go ver no op tou por en fren tar
o pro ble ma me di an te a trans fe rên cia à ini ci a ti va pri va-
da da res pon sa bi li da de pela par ce la mais ex pres si va
dos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans por tes.
Fo ram des lan cha dos pro gra mas de pri va ti za ção nas
áre as fer ro viá ria, por tuá ria e ro do viá ria sob for te cam -
pa nha na gran de mí dia, que com bi nou a fa lá cia da in -
com pe tên cia do Esta do para a pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos com o dis cur so da ne ces si da de de con cen-
tra ção de re cur sos fi nan ce i ros pú bli cos na que las que
se ri am as áre as tí pi cas do Esta do: edu ca ção, sa ú de e 
se gu ran ça pú bli ca.

Ape sar de de cor ri dos ape nas pou co mais de
seis anos do iní cio das pri va ti za ções no se tor de

trans por te, já é pos sí vel per ce ber se ve ras li mi ta ções
nos mo de los ado ta dos, ain da que a par de al guns re -
sul ta dos po si ti vos, tais como al gum cum pri men to das
me tas con tra tu a is de pro du ção e se gu ran ça no se tor
fer ro viá rio, os ga nhos de efi ciên cia nas ope ra ções
por tuá ri as e a ma nu ten ção de boas con di ções de trá -
fe go e se gu ran ça em cer tas ro do vi as con ce di das.

Se não, ve ja mos:
Na área ro do viá ria, o mo de lo não pre vê a ex -

pan são da ma lha exis ten te. Além do que, em vir tu de
dos ba i xos vo lu mes de trá fe go e da con se qüen te ren -
ta bi li da de pou co atra ti va para o se tor pri va do, ele não
pode ser apli ca do para os 75% da rede fe de ral não in -
clu sos no atu al Pro gra ma de Con ces sões e mes mo
para a par ce la dos seg men tos in clu í dos no Pro gra ma.

Os con ces si o ná ri os fer ro viá ri os têm-se res trin-
gi do a in ves tir na re cu pe ra ção de lo co mo ti vas e va-
gões e na ma nu ten ção da via per ma nen te nos tre-
chos onde isso se faz im pres cin dí vel. Eles não es tão
re a li zan do nem de ve rão re a li zar in ves ti men tos na ex -
pan são da ma lha ou na pro mo ção da sua atu a li za ção
e mo der ni za ção tec no ló gi ca, em fun ção de que, além
de não es ta rem obri ga dos con tra tu al men te a re a li-
zá-los, não se sen tem es ti mu la dos para tal em vir tu de
da ba i xa ren ta bi li da de des sas apli ca ções.

Na área por tuá ria, a par ce ria com o se tor pri va-
do está res tri ta aos in ves ti men tos em equi pa men tos e 
ins ta la ções ope ra ci o na is. Em ter mos da in fra-es tru tu-
ra, res sal va dos ca sos es pe ci a lís si mos, os in ves ti-
men tos na sua ex pan são ou re cu pe ra ção e em sua
ade qua ção tec no ló gi ca e de ca pa ci da de não são
atra ti vos para o se tor pri va do.

Por fim, a es ta du a li za ção e a pri va ti za ção de
ope ra ções dos sis te mas de trans por te de pas sa ge i-
ros so bre tri lhos não teve como con tra par ti da a ade -
qua ção tec no ló gi ca e a me lho ria dos ser vi ços na di -
men são ne ces sá ria para evi tar a ocor rên cia de re du-
ção no nú me ro de pas sa ge i ros trans por ta dos. Por
con se qüên cia, vêm se agra van do os pro ble mas de
con ges ti o na men to no trá fe go das re giões me tro po li-
ta nas, com to dos os efe i tos daí de cor ren tes, in clu si ve
o cres ci men to de con su mo de com bus tí ve is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em con -
se qüên cia do in su fi ci en te ní vel de in ves ti men tos e da
ir re gu la ri da de do flu xo dos es cas sos re cur sos a eles
des ti na dos, as sis tiu-se, ape sar dos ba i xos ín di ces de
cres ci men to eco nô mi co vi vi dos nos úl ti mos 20 anos,
a um des ba lan ce a men to quan ti ta ti vo e qua li ta ti vo en -
tre o cres ci men to da de man da de ser vi ços...

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB  – AM)  – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – ... de
trans por te e da ofer ta de in fra-es tru tu ra de trans por te
no País. Para re tra tar esse des ba lan ce a men to, bas ta
res sal tar que, en quan to no pe río do 1980/2000, o
trans por te ro do viá rio de mer ca do ri as, ex pres so em
to ne la das/qui lô me tro, cres ceu 112%, a rede ro do viá-
ria Fe de ral foi ex pan di da em ape nas 41%.

Ouço o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB  – AM)  – Se na dor

Sér gio Gu er ra, além de gran de ar ti cu la dor po lí ti co,
ho mem pú bli co de vo ta do a Per nam bu co, como é na
ver da de o re tra to de seu per fil, V. Exª traz à Casa e
para aná li se da Na ção um dis cur so da mais alta den -
si da de, algo es pe cí fi co, téc ni co e, ao mes mo tem po,
com toda a sen si bi li da de po lí ti ca de quem quer, efe ti-
va men te, pro por po lí ti cas pú bli cas para este País en -
con trar o seu me lhor ca mi nho, a sua me lhor rota. Vejo
que nes ta Casa há es pa ço para o de ba te ide o ló gi co,
para a po la ri za ção de dog mas até, mas tem que ha -
ver  – e V. Exª de mons tra isso à far ta, nes ta tar de  –
es pa ço, e es pa ço far to, para que Par la men ta res ta-
len to sos e pre pa ra dos como V. Exª apre sen tem à Na -
ção te ses que até não po dem ser res pon di das na
hora, por que exi gem co nhe ci men to es pe cí fi co que só
a as ses so ria e o es tu do po de ri am dar a quem por ven-
tu ra fos se res pon der ao seu dis cur so. E, na ver da de,
não é se quer um dis cur so a ser res pon di do, mas um
dis cur so a ser aca ta do em gran de par te, um dis cur so
a ser de ba ti do, um dis cur so a ser en ten di do como
uma con tri bu i ção efe ti va de um ho mem pre pa ra do  –
re pi to –, ma du ro, no auge da sua vida pú bli ca e pron to
a, com idéi as, ser vir de ma ne i ra cor re ta ao seu País.
Meus pa ra béns. Dou pa ra béns du plo: a V. Exª e à
Ban ca da do Par ti do que te nho a hon ra de li de rar nes -
ta Casa, o PSDB, que, tam bém, se or gu lha de ter um
re pre sen tan te do seu qui la te e da sua den si da de. Mu -
i to obri ga do, Se na dor.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB  – MG)  – Se na-
dor Sér gio Gu er ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Só
um ins tan te, Se na dor.

Agra de ço a pa la vra do meu Lí der, Lí der do meu
Par ti do, Se na dor Arthur Vir gí lio.

Ri go ro sa men te, o que me faz tra tar des se tema,
hoje, é a idéia de que, nas atu a is con jun tu ras, que não
são tão fá ce is de com pre en der e in ter pre tar, al gu mas
evi dên ci as têm que ser le van ta das, de vi da men te va lo-
ri za das.

Hoje, as sis ti mos a um de po i men to bas tan te
qua li fi ca do do Mi nis tro da Agri cul tu ra. Não che guei a
de ba ter com S. Exª, pois ha via um pro ble ma de ho rá-

rio das nos sas agen das. Mas, se gu ra men te, todo es -
for ço bra si le i ro de su pe ra ção das suas di fi cul da des
exi ge uma re fle xão so bre al gu mas ques tões cen tra is;
uma de las a in fra-es tru tu ra, não per dê-la de vis ta.

Estra nho que o Go ver no, de uma ma ne i ra ge ral,
e as for ças com ele iden ti fi ca das não es ta be le çam,
para o Con gres so, uma dis cus são em re la ção a esse
as sun to.

Não po de mos ser con jun tu ra is nes sa ma té ria,
mas es tru tu ra is, ab so lu ta men te cons ci en tes, pros pec-
ti vos, sob pena de não ser mos, ri go ro sa men te, um
País qua li fi ca do para o de sen vol vi men to eco nô mi co.

Ouço o Se na dor Edu ar do Aze re do, ex-Go ver na-
dor de Mi nas Ge ra is.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB  – MG)  – Se na-
dor Sér gio Gu er ra, que ro cum pri men tá-lo pelo seu
pro nun ci a men to e, da mes ma ma ne i ra, so li da ri-
zar-me com a pre o cu pa ção com a ques tão do trans -
por te no Bra sil e sua in fra-es tru tu ra. É im pres si o nan te
como es ta mos per den do um pa tri mô nio enor me pela
má con ser va ção, pela fal ta de in ves ti men tos. Ain da
ago ra, te mos os re cur sos da Cide, cri a da exa ta men te
com o ob je ti vo de su por tar in ves ti men tos na área de
in fra-es tru tu ra, in fe liz men te têm sido usa dos, tan to no 
Go ver no Fer nan do Hen ri que quan to ago ra, no Go ver-
no Lula, para a ques tão fi nan ce i ra de su pe rá vit fis cal.
É evi den te, te mos de nos pre o cu par, sim, com o su pe-
rá vit, que é im por tan te, mas não po de mos per mi tir
que con ti nue a pre ca ri e da de do trans por te ur ba no,
me tro po li ta no, ro do viá rio, tra zen do não só a in se gu-
ran ça, a per da de vi das, como tam bém o en ca re ci-
men to da pro du ção bra si le i ra. Tam bém que ro di zer
que tem sido mu i to po si ti va a nos sa con vi vên cia no
Se na do, pela sua ex pe riên cia, sua ma ne i ra ame na,
mas fir me, quan do ne ces sá rio, de tra tar as ques tões.
De se jo a V. Exª mu i to su ces so  cum pri men tan do-o
pelo pro nun ci a men to.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço as pa la vras do Se na dor Edu ar do Aze re do.

O Sr. Mão San ta (PMDB  – PI)  – Se na dor Sér -
gio Gu er ra, eu gos ta ria de par ti ci par.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço as pa la vras do ex-Go ver na dor, meu com pa nhe i-
ro de Ban ca da, Se na dor Edu ar do Aze re do. Mi nas Ge -
ra is, mais do que qual quer ou tro Esta do, tem a exa ta
com pre en são des se pro ces so ro do viá rio bra si le i ro.

É no tá vel a co la bo ra ção de Mi nas Ge ra is à en -
ge nha ria bra si le i ra, à en ge nha ria pe sa da, de uma
ma ne i ra ge ral, e ao de sen vol vi men to das ro do vi as no
País in te i ro. O Esta do de Mi nas Ge ra is tem uma cons -
ciên cia crí ti ca bas tan te aden sa da da ques tão. Qu al-
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quer pes soa de me di a na res pon sa bi li da de, nes te mo -
men to da vida bra si le i ra  – não es tou fa lan do de go-
ver nos, mas de um pro ces so que já tem bas tan te
tem po –, terá que ter ab so lu ta tran qüi li da de para to -
mar, em re la ção ao as sun to, uma po si ção. Impos sí vel
fi car mos fin gin do que essa ques tão não é re le van te,
de ci si va, es tru tu ran te e in su pe rá vel. Ou cu i da mos da
base ou não te re mos como su por tar um de sen vol vi-
men to eco nô mi co de ma ne i ra auto-sus ten ta da em
ne nhu ma fase e para qual quer go ver no.

Vou con ti nu ar a le i tu ra. Ou vi rei os apar te an tes
logo a se guir.

 Esses da dos são ofi ci a is, Sr. Pre si den te, são do 
Ge i pot. Re fi ro-me à in for ma ção de que nos úl ti mos 20 
anos cres ceu em 112% a de man da de to ne la da/qui lô-
me tro. A rede ro do viá ria fe de ral ex pan di da foi de ape -
nas 41%. Esses da dos, como dis se Sr. Pre si den te,
são ofi ci a is, do Ge i pot, ór gão de pla ne ja men to de
trans por tes do Go ver no Fe de ral, ora em ex tin ção.

Não se diga que a in fra-es tru tu ra de trans por tes
não pre ci sa va cres cer, que sua ca pa ci da de ins ta la da
já era su fi ci en te. Se con si de rar mos nú me ros de 1955
re la ti vos ao Bra sil, ao Ca na dá e ao Mé xi co, fica pa-
ten te a in su fi ciên cia da ofer ta de in fra-es tru tu ra de
trans por tes no País. 

Enquan to o Ca na dá, com área de 9,2 mi lhões
de me tros qua dra dos e po pu la ção de ape nas 27 mi -
lhões de ha bi tan tes, ti nha 300 mil qui lô me tros de ro -
do vi as pa vi men ta das e 86 mil qui lô me tros de fer ro vi-
as, o Bra sil, com uma área de 8,5 mi lhões de qui lô me-
tros qua dra dos e 160 mi lhões de ha bi tan tes, ti nha
ape nas 149.000 km de ro do vi as pa vi men ta das (fe de-
ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is) e me nos de 30.000 km
de fer ro vi as.

Sr. Pre si den te, o Mé xi co, com área pou co su pe-
ri or a 1,9 mi lhão de qui lô me tros qua dra dos e po pu la-
ção de 81 mi lhões de ha bi tan tes, pos su ía ma lhas pró -
xi mas das bra si le i ras: 131.000 km de ro do vi as e
26.000 km de fer ro vi as. Mas, é ain da mais pre o cu pan-
te a di men são qua li ta ti va da ofer ta de in fra-es tru tu ra
de trans por tes ter res tres. A ma lha fer ro viá ria en con-
tra-se tec no lo gi ca men te de fa sa da e em gran de par te
de te ri o ra da.

Qu an to à ma lha ro do viá ria fe de ral pa vi men ta da,
le van ta men to di vul ga do pelo DNER, em 2001, re ve la
que, de um to tal de pou co mais de 56.000 km, me nos
de 8.500 km se en con tra va em bom es ta do ao fi nal de 
2000, ou seja, ape nas 15%. Do res tan te da ma lha,
cer ca de 23.800 km se en con tra va em es ta do re gu lar
e ou tros 23.800 km em es ta do ruim.

As hi dro vi as não apre sen tam si tu a ção me lhor.
Como exem plo, des ta co o es ta do pre cá rio em que se
en con tra a hi dro via do Rio São Fran cis co, em de cor-
rên cia, de um lado, do in ques ti o ná vel des ca so da
nos sa so ci e da de com as ques tões am bi en ta is e, de
ou tro, da ir ri só ria des ti na ção de re cur sos pú bli cos
para obras e ser vi ços que se mos tram es sen ci a is.
Vale res sal tar que to das as bar ra gens, So bra di nho,
Três Ma ri as e a pró pria eclu sa já es tão pron tas há dé -
ca das. A eclu sa do Rio São Fran cis co cus tou 120 mi -
lhões de dó la res ao Go ver no Ge i sel.

Com re la ção aos por tos, pou co tem sido fe i to no 
sen ti do de ade quar a ca pa ci da de ins ta la da às de-
man das de cor ren tes do cres cen te uso de con têi ne res
e da cres cen te par ti ci pa ção do Bra sil no mer ca do in -
ter na ci o nal de grãos com base na ex pan são de suas
fron te i ras agrí co las, tais como: a es pe ci a li za ção de
ber ços, a im plan ta ção de por tos hub, com ca nal de
aces so com pro fun di da de ele va da e a dis po ni bi li za-
ção de por tos flu vi a is es pe ci a li za dos, vol ta dos, prin ci-
pal men te, à mo vi men ta ção de grãos de ma ne i ra pri o-
ri tá ria. Além do mais, ine xis ti ram in ves ti men tos em re -
mo de la ção da in fra-es tru tu ra por tuá ria exis ten te.

Por fim, há que se con si de rar que qua se nada
vem sen do re a li za do para re sol ver o pro ble ma das in -
ser ções ur ba nas em ro do vi as e fer ro vi as, as qua is têm
flo res ci do em vir tu de do aden sa men to po pu la ci o nal
das gran des ci da des e do fe nô me no da co nur ba ção.

A si tu a ção da in fra-es tru tu ra de trans por tes, que 
ten tei até ago ra su ma ri zar, con fi gu ra um qua dro da
in su fi ciên cia da ca pa ci da de ins ta la da em re la ção às
ne ces si da des do País, de mau es ta do de con ser va-
ção e de ina de qua ção tec no ló gi ca da mes ma, de in te-
gra ção de fi ci en te en tre os mo dos de trans por te e, por
fim, de in ves ti men tos am pla men te in su fi ci en tes para
re ver ter essa ten dên cia de cres cen te de ca dên cia e
de te ri o ri za ção do sis te ma.

A per sis tên cia des se qua dro terá for te im pac to
ne ga ti vo so bre o ní vel dos cus tos lo gís ti cos e so bre a
com pe ti ti vi da de das ex por ta ções e, des sa for ma, so -
bre es for ços sus ten tá ve is de cres ci men to eco nô mi co.

Essa úl ti ma afir ma ção, Sr. Pre si den te, ba se-
ia-se em es tu dos téc ni cos es pe ci a li za dos so bre as in -
ter-re la ções en tre o trans por te e o de sen vol vi men to
eco nô mi co e hu ma no das so ci e da des con tem po râ ne-
as a cu jos re sul ta dos te nho tido aces so, in clu si ve es -
tu dos e me di ções de sen vol vi dos pelo Ban co Mun di al,
os qua is mos tram que: 

 – no Bra sil, os cus tos lo gís ti cos, para
os qua is os cus tos de trans por te con tri bu em,
em mé dia, com 31%, re pre sen tam, tam bém
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em mé dia, 20% do Pro du to Inter no Bru to,
con tra 18% no Mé xi co, 13% em Ta i wan e na
Ale ma nha, 12% no Ca na dá e 10,5% nos
Esta dos Uni dos e no Re i no Uni do;

 – que a re la ção en tre as ta xas de
cres ci men to anu al da pro du ção de trans por-
te e do PIB é sem pre su pe ri or à uni da de, ou 
seja, um cres ci men to do PIB da or dem de
4% pres su põe um cres ci men to da pro du ção
de trans por tes em per cen tu al sem pre su pe-
ri or a este; e

 – que, no caso das re giões de fron te i-
ra agrí co la do País, há uma for te cor re la ção
en tre o cres ci men to da pro du ção agrí co la e
os in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans -
por tes.

Assim, sin to-me se gu ro para afir mar que a re -
to ma da do cres ci men to eco nô mi co, es sen ci al para a 
so lu ção sus ten ta da dos pro ble mas so ci a is que afli -
gem o País, pres su põe a apli ca ção con sis ten te e
con ti nu a da de re cur sos em pro gra mas de in ves ti-
men to em in fra-es tru tu ra de trans por tes.

Por ou tro lado, o que foi co lo ca do ao lon go des te
pro nun ci a men to evi den cia, tam bém, que a atu a ção do
Esta do na re cu pe ra ção, na ade qua ção e na ex pan são
da ca pa ci da de de in fra-es tru tu ra será im pres cin dí vel
por mu i to tem po, a exem plo do que ocor re na ma i o ria
dos pa í ses de sen vol vi dos, como os Esta dos Uni dos,
onde pra ti ca men te ine xis te ma lha ro do viá ria fe de ral
pri va ti za da. Ou seja, evi den cia que con ti nua re ser va do
aos re cur sos pú bli cos o pa pel prin ci pal no cam po dos
in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans por tes.

A in ter ven ção do Esta do na eco no mia jus ti fi-
ca-se nos se to res em que o mer ca do não se mos tra
ca paz de pro ver a quan ti da de ade qua da de bens e/ou 
ser vi ços fun da men ta is ao cres ci men to eco nô mi co e
ao bem-es tar da so ci e da de.

Se é es sen ci al a “apli ca ção con sis ten te e con ti-
nu a da de re cur sos pú bli cos em in fra-es tru tu ra de
trans por tes”, tor na-se in ques ti o ná vel a ne ces si da de
da iden ti fi ca ção de fon tes de re cur sos com as im pres-
cin dí ve is con di ções de es ta bi li da de e re gu la ri da de de 
flu xo e em mon tan te que per mi ta, de um lado, a exe -
cu ção, sem so bres sal tos, de um pro gra ma mí ni mo de
in ves ti men tos e, de ou tro, a ala van ca gem de re cur sos
adi ci o na is, de agên ci as in ter na ci o na is e de par ce i ros
pri va dos, para ade quar esse pro gra ma à efe ti va ne-
ces si da de de cres ci men to eco nô mi co e so ci al do
País.

A iden ti fi ca ção de fon tes de re cur sos, por sua vez,
pres su põe o di men si o na men to do cus to do “pro gra ma

mí ni mo” de in ves ti men tos e este, cer ta men te, de man-
da ria, so men te na área fe de ral, re cur sos não in fe ri o res
a R$8 bi lhões/ano, isto se as se gu ra do um flu xo li be ra tó-
rio em con di ções que vi a bi li ze pa ga men tos den tro dos
pra zos con tra tu a is e a con se qüen te re du ção dos cus tos
uni tá ri os e das re la ções em pre sa ri a is en vol vi das nes se
sis te ma de cons tru ção bra si le i ro.

Se não, ve ja mos:

 – o de sen vol vi men to de ações de res -
ta u ra ção da ma lha ro do viá ria pa vi men ta da e 
de con ser va ção pre ven ti va e emer gen ci al
das ro do vi as, se con si de ra do um rit mo de
obras e ser vi ços que per mi ta que, ao fi nal
de 2010, cer ca de 95% da ma lha es te ja em
boas con di ções e o res tan te em con di ção
re gu lar, de man da ria re cur sos mé di os anu a is
da or dem de R$2 bi lhões, ex clu í dos des se
mon tan te os re cur sos pri va dos uti li za dos na
ma nu ten ção dos seg men tos já con ce di dos;

 – o ne ces sá rio de sen vol vi men to de
ação de ex pan são da ma lha ro do viá ria pa vi-
men ta da, ad mi ti da uma meta mo des ta de
atin gir, no mes mo ho ri zon te de 2010, algo
pró xi mo de 8.000 km de no vas ro do vi as pa -
vi men ta das e mais 4.500 km de ro do vi as
du pli ca das, de man da ria re cur sos mé di os
anu a is da or dem de R$2,3 bi lhões;

 – pro je tos fer ro viá ri os de por te, en vol-
ven do a sua cons tru ção e a aqui si ção de
fro ta de lo co mo ti vas e va gões, são in viá ve is
do pon to de vis ta ex clu si va men te pri va do e
as obras de im plan ta ção, tam bém num ho ri-
zon te até 2010, da Fer ro via Trans nor des ti na
(aí in clu í da a re cu pe ra ção do tre cho Re ci-
fe–Sal gue i ro), da Fer ro nor te até Cu i a bá,
dos seg men tos Cas ca vel–Gu a í ra e Cas ca-
vel–Foz do Igua çu da Fer ro es te e da che ga-
da a Go iâ nia da Fer ro via Nor te-Sul, que
cons ti tu i ri am um mí ni mo ra zoá vel den tro do
ob je ti vo de re du ção de cus tos de trans por-
tes pela im ple men ta ção de uma ade qua da
ma triz in ter mo dal, de man da ria um de sem-
bol so mé dio anu al da or dem de R$1,2 bi-
lhão;

 – a con ti nu i da de do apo io fe de ral aos
prin ci pa is pro je tos de im plan ta ção e ex pan-
são da in fra-es tru tu ra de trens me tro po li ta-
nos e me trôs, con si de ra dos ape nas os ca-
sos de For ta le za, Re ci fe, Sal va dor, Belo Ho -
ri zon te, Rio de Ja ne i ro, Go iâ nia, Bra sí lia,
Cu ri ti ba e Por to Ale gre sig ni fi ca ria de man-
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da, ao lon go, pelo me nos, dos pró xi mos
sete anos, por re cur sos em mon tan tes não
in fe ri o res a R$1 bi lhão/ano;

 – a bus ca, mes mo em rit mo mo de ra-
do, da re so lu ção do pro ble ma das in ser ções
ur ba nas em ro do vi as e fer ro vi as, sig ni fi ca ria
uma de man da mé dia anu al da or dem de
R$0,2 bi lhão para obras fer ro viá ri as e ou tros
R$0,2 bi lhão para obras ro do viá ri as, ex clu si-
ve a con clu são do Ro do a nel de São Pa u lo,
que de man da re cur sos to ta is em mon tan tes
su pe ri o res a R$5 bi lhões;

 – um pro gra ma mí ni mo de in ves ti men-
tos em hi dro vi as que con tem plas se a me-
lho ria das con di ções de na ve ga bi li da de nos
seg men tos hoje uti li za dos e a in cor po ra ção
de no vos seg men tos com base na cons tru-
ção e com ple men ta ção das eclu sas hoje em 
an da men to, qua is se jam as de Tu cu ruí e de
La je a do, na Hi dro via To can tins-Ara gua ia,
exi gi ria, se gun do es tu dos dis po ní ve is, re cur-
sos mé di os anu a is da or dem de R$0,25 bi-
lhão, aí in clu í dos os des ti na dos à con clu são
das eclu sas; e

 – os in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra
por tuá ria, mes mo se res tri tos ao aten di men-
to das já men ci o na das de man das as so ci a-
das às no vas ca rac te rís ti cas da mo vi men ta-
ção de car ga ge ral e da cres cen te par ti ci pa-
ção do Bra sil no mer ca do in ter na ci o nal de
grãos, aí con si de ra das a im plan ta ção de
novo por to de Ma na us e de por tos em Pe-
cém e Su a pe, as obras e ser vi ços do ade-
qua ção dos por tos de Ita qui, Se pe ti ba, San -
tos, Pa ra na guá e Rio Gran de e a im plan ta-
ção de ter mi na is hi dro viá ri os ade qua dos à
gran de mo vi men ta ção de grãos de man da ri-
am re cur sos no já ci ta do ho ri zon te 2010, em 
mon tan te mé dio anu al da or dem de 0,3 bi-
lhão, ex clu si ve o in ves ti men to em equi pa-
men tos, que es ta ri am a car go das pró pri as
ope ra do ras por tuá ri as.

Ouço o Se na dor Le o nel Pa van.
O Sr. Le o nel Pa van (PSDB  – SC)  – Eu que ria

cum pri men tar o com pa nhe i ro Se na dor Sér gio Gu er ra
pelo bri lhan te pro nun ci a men to so bre um tema que
cer ta men te hoje está sen do dis cu ti do em to dos os
Esta dos. O su ca te a men to, a de te ri o ra ção, das ro do vi-
as do Bra sil é algo que faz os go ver nan tes pen sa rem
e re pen sa rem, 24 ho ras por dia, em como re cu pe-
rá-las e dar tran qüi li da de e se gu ran ça a to dos que uti -

li zam es sas vias. O tema ro do vi as e fer ro vi as, que tem 
sido de ba ti do, di ver sas ve zes, des sa tri bu na por mim
e por ou tros Se na do res, de ve rá con ti nu ar em evi dên-
cia até que o Go ver no per ce ba a ne ces si da de de
gran des in ves ti men tos nes se se tor. Não é ape nas a
re gião de Per nam bu co, mas tam bém a re gião do sul
do País. Re fi ro-me a San ta Ca ta ri na e à tão pro pa la da
BR–101, que cor ta o Bra sil de pon ta a pon ta. Essa ro -
do via, que é o ma i or cor re dor do País, in fe liz men te,
não tem re ce bi do a aten ção ade qua da, prin ci pal men-
te nes te Go ver no. No an te ri or, cer ca de se is cen tos
qui lô me tros des sa es tra da, de São Pa u lo até San ta
Ca ta ri na, fo ram du pli ca dos, mas ain da fal ta du pli car
um gran de tre cho dela. Eu di ria que hou ve com pro-
mis sos em cam pa nha ele i to ral para in ves ti men tos
ma ci ços na BR-101, nas Ro do vi as 470 e 282, no
Esta do de San ta Ca ta ri na e, tam bém, o com pro mis so
de re cu pe rar as nos sas fer ro vi as, mas o que es ta mos
ven do é o con trá rio. Quem leu os jor na is ul ti ma men te
to mou co nhe ci men to de que es tão su ca te an do a ma -
lha viá ria. Estão re ti ran do, sob os olhos do Go ver no e
da po lí cia, os tri lhos; es tou ran do o que ain da exis te;
rou ban do um pa tri mô nio pú bli co que po de ria ser re -
cu pe ra do. Te mos de sair do dis cur so e ir para a prá ti-
ca. O atu al Go ver no, que se com pro me teu a re cu pe-
rar as es tra das e a fis ca li zá-las, até o pre sen te mo-
men to não de mons trou dis po si ção de cum prir essa
pro mes sa. Isso quer di zer, Se na dor Sér gio Gu er ra,
meu que ri do ami go, que para mim é uma hon ra enor -
me per ten cer ao PSDB, ao lado de uma fi gu ra fan tás-
ti ca, trans pa ren te, com pe ten te e que qua li fi ca, com
toda cer te za, esta Casa.A sua ex pe riên cia, a sua ca -
pa ci da de e a sua vi são fa rão com que esse tema seja
en ri que ci do cada vez mais e que pos sa mos aju dar
não ape nas os Go ver na do res, mas tam bém o atu al o
Go ver no, a abrir os olhos, para in ves ti rem re al men te
nes se se tor tão sig ni fi ca ti vo, o mais im por tan te do
nos so País: ro do vi as e fer ro vi as. Pa ra béns pelo seu
pro nun ci a men to e pelo tema que abor da nes ta tar de!

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço-lhe o apar te, emi nen te Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT  – MS)  – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Sér gio
Gu er ra?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Um
ins tan te, por fa vor. Logo ou vi rei, com pra zer, V. Exª. 

Re a fir mo mi nha com ple ta con cor dân cia com
suas pa la vras, Se na dor Le o nel Pa van. Te nho ou vi do
os pro nun ci a men tos de V. Exª so bre a ma té ria, sem -
pre sus ci tan do ques tões ab so lu ta men te pri o ri tá ri as
no cam po da in fra-es tru tu ra. Qu e ria ape nas di zer al -
gu mas pa la vras que não es tão no meu dis cur so. A mi -
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nha con vic ção é a de que o Bra sil, cujo de sen vol vi-
men to po lí ti co é re le van te  – pro va dis so é a ele i ção
do Pre si den te Lula, um tra ba lha dor vi rou Pre si den te
da Re pú bli ca –, tem en se ja do a cons tru ção de va lo-
res po lí ti cos que per mi tem, como per ce bo aqui no Se -
na do, a con vi vên cia po lí ti ca cons tru ti va en tre par ti dos
an ta gô ni cos. O Bra sil tem ca mi nha do  – sou oti mis ta
– de for ma ex tre ma men te po si ti va no ge ral. To da via,
não terá con di ção de se mo der ni zar se não aten tar
para te mas como esse com a de vi da res pon sa bi li da-
de. A mar ca da po lí ti ca bra si le i ra no se tor da in fra-es-
tru tu ra é a ir re gu la ri da de e a ir res pon sa bi li da de. Re -
cur so pú bli co não é con si de ra do, e es tra té gi as não
são mon ta das. Como um país como o Bra sil não tem
um pro je to ro do viá rio con sis ten te, não tem uma po lí ti-
ca para as fer ro vi as? O pro gra ma de pri va ti za ção não
fun ci o nou nes sas áre as, não res pon deu às de man-
das na ci o na is. Esta mos per ple xos com a si tu a ção do
Mi nis té rio dos Trans por tes, su bes ti ma do, com or ça-
men to ri dí cu lo e Mi nis tros que não afir mam a im por-
tân cia dele para o de sen vol vi men to. Des mon ta mos o
Dner, mon ta mos um DNIT ain da ex pe ri men tal. Enfim
es ta mos brin can do di an te de um ce ná rio de ex tre ma
gra vi da de. Qu al quer país mo der no, qual quer país ci -
vi li za do, qual quer país cu jas li de ran ças te nham ma tu-
ri da de, de ve ria dar pri o ri da de a esse tema de gran de
re le vân cia.

Ouço o no bre 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 Gu er ra, há pou co tem po nós ou vi-
mos, da tri bu na de onde fala ago ra V. Exª, o pro nun ci-
a men to do Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, que de fen deu as re for mas que
se rão fun da men ta is para o cres ci men to do País, para
a ge ra ção de em pre gos, para o au men to da pro du-
ção. Tais re for mas são efe ti va men te fun da men ta is
para o nos so cres ci men to. So mam-se a elas a re for-
ma da le gis la ção tra ba lhis ta e ou tras que mo der ni-
zem o País. Não há a me nor pos si bi li da de de cres ci-
men to se nós não ti ver mos uma in fra-es tru tu ra ca paz
de dar su por te a essa pro du ção que que re mos al can-
çar. Sem pro du ção não há cres ci men to. O dis cur so de 
V. Exª, pro fun do co nhe ce dor da ma té ria, é den so. Qu -
e ro dar ao dis cur so de V.Exª a mes ma re le vân cia que
se dá aqui ao de ba te das re for mas que irão pos si bi li-
tar o cres ci men to do País. Não há como au men tar a
pro du ção com a in fra-es tru tu ra exis ten te. O es ta do
dos por tos bra si le i ros é de plo rá vel, as es tra das es tão
se mi des tru í das. Não te mos uma ma lha fer ro viá ria ca -
paz de es co ar a nos sa pro du ção, ape sar de ser mos a
ma i or fron te i ra agrí co la do mun do. Te mos con di ções
de mul ti pli car por três ou por qua tro a pro du ção de

grãos des te País, mas como es co ar essa pro du ção?
É pre ci so que se en ca re, com efe ti va se ri e da de, a re -
com po si ção da in fra-es tru tu ra bra si le i ra, de todo o
sis te ma de trans por te in ter mo dal, in ter li ga do, para
que pos sa mos, efe ti va men te, dar ao País con di ções
de cres ci men to. Cum pri men to V. Exª pela in te li gên cia,
pelo con te ú do do seu dis cur so, pelo bri lho de suas
pa la vras. V. Exª traz a esta Casa a ex pe riên cia de Par-
la men tar bri lhan te que atu ou na Câ ma ra Fe de ral. No
seu pri me i ro dis cur so, V. Exª tra ta de um tema sé rio e
re le van te a que de ve mos dar toda a aten ção. Não re -
sol ve o pro ble ma fa zer re for ma de qual quer tipo, se
não ti ver mos uma in fra-es tru tu ra ca paz de re ce ber o
cres ci men to eco nô mi co, o cres ci men to da pro du ção.
Isso se faz por meio da in fra-es tru tu ra. Cum pri men to
V. Exª pelo bri lhan te dis cur so.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço a pa la vra do Se na dor Fer nan do Be zer ra. Cre di-
to seus elo gi os mais à ami za de do que pro pri a men te
ao va lor de quem fez este pro nun ci a men to hoje. De
toda ma ne i ra, lem bro ao Se na dor que, como Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal, S. Exª foi ca paz de fa zer al gu-
mas an te ci pa ções. Nin guém mais que V. Exª cha mou
a aten ção para a ne ces si da de de se dar in fra-es tru tu-
ra ao Nor des te, ao di zer que in ves ti do res pri va dos
não es ta vam dis pos tos a in ves tir ali e lem brar o pa pel
que o Esta do te ria de de sem pe nhar na que la área e
que não está cum prin do.

O Sr. Mão San ta (PMDB  – PI)  – V. Exª me per -
mi te um apar te?

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB  – GO)  – Se na dor, V.
Exª me con ce de ria apar te tam bém?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – V.Exª
tem a pa la vra, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB  – PI)  – Se na dor Sér -
gio Gu er ra, re cor do-me dos ins tan tes em que a Su pe-
rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te (Su de-
ne) ago ni za va e o Mi nis tro da Inte gra ção era o Se na-
dor Fer nan do Be zer ra. V. Exª apre sen tou um re la tó rio
mu i to con sis ten te e pre o cu pan te e deu no que deu.
Ago ra V. Exª traz as pre o cu pa ções, com mu i ta com -
pe tên cia, efi ciên cia, um es tu do que é um prê mio que
V. Exª ofe re ce ao Go ver no de Lula. Está aí um ca mi-
nho, uma luz a ser se gui da. Ape nas me per mi ti ria so -
mar a esse seu tra ba lho, a essa sua apre sen ta ção,
que atin ge a per fe i ção pela se ri e da de. To dos nós nor -
des ti nos nos or gu lha mos de ter um Se na dor com tan -
tas qua li fi ca ções. E acres cen to ape nas uma re fle xão
his tó ri ca des sa pre o cu pa ção. D. Pe dro II, quan do vi a-
jou para a Eu ro pa, es cre veu uma car ta a sua fi lha Iza -
bel, di zen do: “Mi nha fi lha, lem bre-se de que a es tra da

07830 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL512     



é o ma i or pre sen te que se pode dar a um povo”. De po-
is, o Pre si den te Was hing ton Luiz dis se: “Go ver nar é
fa zer es tra das”. E en tão veio o nos so guru, o pai de
Bra sí lia, o oti mis ta que go ver nou a sua Pre fe i tu ra de
Belo Ho ri zon te, o seu Esta do de Mi nas Ge ra is e o
País com o bi nô mio “Ener gia e Trans por te”. E V. Exª
re vi ve isso ao Go ver no que aí está.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço as pa la vras do Se na dor Mão San ta, do Pi a uí.

Qu e ro de i xar re gis tra do que V. Exª foi a mais fir -
me li de ran ça do Nor des te, in su pe rá vel na de fe sa da
Su de ne, por con vic ção e ab so lu ta no ção de res pon-
sa bi li da de. A de ses tru tu ra ção da Su de ne é um tema
gra vís si mo para o Nor des te e com pro me te este País.

É es tra nho que o Pre si den te Lula, que anun ci ou
a to dos nós do Nor des te que, tão logo as su mis se, ins -
ta la ria no Bra sil a nova Su de ne, re es tru tu ran do-a e li -
gan do-a ou tra vez ao Pre si den te da Re pú bli ca, como
foi na épo ca do Pre si den te Jus ce li no, até hoje não te -
nha fe i to ou tra co i sa a não ser a for ma ção de um gru -
po de tra ba lho, o que no Bra sil é mais ou me nos si nô-
ni mo de for ma ção de co i sa ne nhu ma, ou de co i sas
que não pro du zem re sul ta dos.

Não es tou pre jul gan do. Te nho a cer te za de que,
sen do o Pre si den te Lula in te res sa do na me lho ria do
povo bra si le i ro e na me lho ria do Nor des te, cum pri rá
sua pa la vra e res ta be le ce rá a Su de ne que de se ja-
mos, atu a li za da, mo der na e em con di ções de aju dar
a cum prir para o Nor des te um des ti no me lhor.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT  – MS)  – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Ouço
o Se na dor Del cí dio Ama ral.

O Sr. Del cí dio Ama ral (Blo co/PT  – MS)  – Se -
na dor Sér gio Gu er ra, cum pri men to V. Exª por ter
apre sen ta do este tema de ex tre ma im por tân cia para
o País. Gos ta ria de fa zer al guns re gis tros. A pre o cu-
pa ção que ex ter nei ao Pre si den te, quan do em vi si ta
ao nos so Esta do do Mato Gros so do Sul, é que, a res -
pe i to do ri gor da eco no mia, o ma i or de sa fio do País é
a in fra-es tru tu ra. Se ti rar mos uma fo to gra fia hoje da
nos sa in fra-es tru tu ra, o re sul ta do que se vis lum bra rá
é de que ela vai mal. Vai mal nos trans por tes, não só
nas ro do vi as, mas tam bém nas fer ro vi as. No meu
Esta do, pri va ti zou-se uma fer ro via que tal vez seja um
dos pi o res exem plos de pri va ti za ção do País, pois ela
está pra ti ca men te pa ra li sa da. Qu a se não há mais ma -
te ri al ro dan te em ope ra ção na Fer ro via No vo es te. Se -
na dor Sér gio Gu er ra, a ques tão das hi dro vi as, como
V. Exª bem ci tou, é um tema de ab so lu ta im por tân cia.
Estão pre vis tas as hi dro vi as do To can tins, em Tu cu-

ruí, do São Fran cis co, do Ara gua ia, do Pa ra ná e do
Pa ra guai. Po rém, es sas obras avan çam mu i to len ta-
men te e com re fle xos bas tan te ru ins que atin gem o
meu Esta do. Mato Gros so do Sul, um dos ma i o res
pro du to res de soja do Bra sil, per de mu i to da sua com -
pe ti ti vi da de não em fun ção das tec no lo gi as e da efi -
ciên cia al can ça das pe los pro du to res, mas por ca u sa
do trans por te. O tema dos trans por tes é um dos mais
im por tan tes do nos so País. Tam bém faço ques tão de
re gis trar que a ener gia é ou tro se tor que me pre o cu-
pa. Se a in fra-es tru tu ra ener gé ti ca não for dis po ni bi li-
za da, não te re mos o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al es pe ra do. Por tan to, que ro pri me i ro pa ra be ni-
zá-lo por seu dis cur so, apro ve i tan do para su ge rir, in -
clu si ve, que o Se na do Fe de ral pa u te essa dis cus são.
O Esta do tem um pa pel fun da men tal na área de in-
fra-es tru tu ra para ga ran tir os in ves ti men tos pri va dos.
É um belo pa pel que o Esta do pode vir a cum prir, ze -
lan do pela in fra-es tru tu ra, por que, com com pe ti ti vi da-
de nes se se tor, vi a bi li za re mos pro je tos im por tan tes
que ge rem em pre go e de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al. E ten do em vis ta a re le vân cia do tema, su gi ro
que o dis cu ta mos no Se na do Fe de ral, jun to com as
Co mis sões de Infra-Estru tu ra e de Assun tos Eco nô-
mi cos  – está aqui pre sen te o Se na dor José Jor ge,
Pre si den te da Co mis são de Infra-Estru tu ra –, apro ve-
i tan do a dis cus são do Pla no Plu ri a nu al, ci ta do por
meu com pa nhe i ro, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
Assim, po de re mos abor dar com pro fun di da de e re a-
lis mo a ques tão da in fra-es tru tu ra. Pa ra be ni zo V. Exª,
Se na dor Sér gio Gu er ra, pelo gran de dis cur so. Mu i to
obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa)  – Se -
na dor Sér gio Gu er ra, peço li cen ça para in ter rom per
seu pro nun ci a men to, mas a Pre si dên cia deve pror ro-
gar a ses são.

Pror ro go a ses são por três mi nu tos, a fim de que 
V. Exª con clua o seu pro nun ci a men to, e ex pli co por
quê. V. Exª tem di re i to a 50 mi nu tos para fa zer o seu
dis cur so, e já se pas sa ram exa ta men te 49 mi nu tos. E, 
ime di a ta men te após esta ses são, ha ve rá ses são ex -
tra or di ná ria do Se na do, an te ri or men te con vo ca da
para 18 ho ras e 30 mi nu tos.

Assim, pror ro go esta ses são por mais três mi nu-
tos, até as 18 ho ras e 41 mi nu tos, para que o no bre
Se na dor con clua o seu pro nun ci a men to, lem bran do
aos de ma is Se na do res que o tem po para apar te é de
dois mi nu tos.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Srª
Pre si den te, o que aca bo de su ma ri zar mos tra que a
apli ca ção anu al de um mí ni mo de R$8 bi lhões em in -
ves ti men tos na in fra-es tru tu ra de trans por tes se ria
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es sen ci al para as se gu rar con di ções para al gum cres -
ci men to eco nô mi co sus ten ta do e al gu ma me lho ria na
qua li da de de vida das po pu la ções das gran des ci da-
des, em bo ra in su fi ci en te para, na pre sen te dé ca da,
ge rar con di ções para sal tos sig ni fi ca ti vos, que so-
men te se ri am pos sí ve is na pró xi ma dé ca da e, ain da
as sim, se as se gu ra dos in ves ti men tos em pa ta mar
mais ele va do.

O Con gres so Na ci o nal, ao apre ci ar o pro je to de
lei or ça men tá ria para 2003, des ti nou R$3,619 bi lhões
a in ves ti men tos no âm bi to do Mi nis té rio dos Trans por-
tes e foi obri ga do, em fun ção das res tri ções im pos tas
pela meta de su pe rá vit pri má rio até en tão ajus ta da
com o FMI, a con sig nar a Re ser va de Con tin gên cia
es pe cí fi ca, no âm bi to da pro gra ma ção do DNIT, re-
cur sos su pe ri o res a R$4,371 bi lhões (ba si ca men te
da Cide–Com bus tí ve is).

A soma des ses re cur sos cor res pon de, Srªs e
Srs. Se na do res, a R$8,0 bi lhões ou, se al guém exi gir
pre ci são ab so lu ta, a R$7,99 bi lhões.

Pa ra le la men te, em bo ra cons ci en te de que os
re cur sos da Cide-Com bus tí ve is, pela ca rac te rís ti ca
de ins tru men to equa li za dor de pre ços des se tri bu to,
não ga ran ti am a ple na es ta bi li da de ar re ca da tó ria que
o in ves ti men to em in fra-es tru tu ra de trans por te exi ge
de sua fon te bá si ca de fi nan ci a men to, o Con gres so
apro vou o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao
PL nº 6.770/02, da Co mis são de Vi a ção e Trans por tes
da que la Casa, no qual:

 – eram cri a das con di ções mí ni mas de 
es ta bi li da de para os re cur sos da Cide-Com -
bus tí ve is a se rem apli ca dos na in fra-es tru tu-
ra de trans por tes, me di an te a es pe ci fi ca ção
de que, a cada qua tro anos, nas leis ins ti tu i-
do ras dos pla nos plu ri a nu a is da União, se ria
vin cu la da par ce la não in fe ri or a 75% do pro -
du to de ar re ca da ção da Cide para essa fi na-
li da de;

 – era as se gu ra da, res sal va do o caso
do exer cí cio de 2003, para não cri ar em ba-
ra ços às me tas já as su mi das pelo Go ver no
com o FMI re la ti va men te a este exer cí cio, a
ex clu si vi da de da apli ca ção dos re cur sos da
Cide em des pe sas com in ves ti men tos ou
em ser vi ço da dí vi da de ope ra ções de cré di-
to con tra ta das a par tir de 2003;

 – e eram es ta be le ci das con di ções de
re gu la ri da de para o flu xo de li be ra ção dos
re cur sos de ar re ca da ção da Cide, bem
como en fa ti za do o en qua dra men to das do-
ta ções à con ta des tes re cur sos no dis pos to

do § 2º do art. 9º da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, que tra ta das des pe sas não “con -
tin gen ciá ve is”.

Po rém, o que as sis ti mos des de en tão?
No dia 30 de de zem bro de 2002, foi san ci o na do

como Lei nº 10.636/02 o re fe ri do Subs ti tu ti vo apro va do
pelo Con gres so, po rém, por pro po si ção da equi pe de
tran si ção de go ver no, com ve tos aos dis po si ti vos que
con ti nham as nor mas que aca ba mos de re la ci o nar.

Mais ain da. No dia 10 de fe ve re i ro pró xi mo pas -
sa do o Go ver no do Pre si den te Lula de ci diu, sob o ar -
gu men to da ne ces si da de de as se gu rar cre di bi li da de
do País jun to à co mu ni da de fi nan ce i ra Inter na ci o nal,
ele var o su pe rá vit fis cal es ta be le ci do pela Lei de Di re-
tri zes Orça men tá ri as, de 3,75% para 4,25% do PIB.

Essa de ci são e, de for ma sub si diá ria, a re a li za-
ção, sob im pre ci sos ar gu men tos téc ni cos, de re es ti-
ma ti va das re ce i tas, im pli cou no “con tin gen ci a men to”
da pro gra ma ção or ça men tá ria apro va da pelo Con-
gres so em cer ca de R$14,1 bi lhões, dos qua is algo
em tor no de R$11 bi lhões nas des pe sas com in ves ti-
men tos.

Des sa for ma, os in ves ti men tos na área de trans -
por tes em 2003 de ve rão se si tu ar em tor no de R$1 bi -
lhão, aí in clu í das as pro gra ma ções a car go da Com pa-
nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos  – CBTU e da Empre -
sa de Trens Urba nos de Por to Ale gre  – Tren surb, ago -
ra sob a su per vi são do Mi nis té rio das Ci da des.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou fa -
lan do de ape nas R$1 bi lhão! Este mon tan te cor res-
pon de a:

 – me nos da me ta de do mon tan te mé -
dio anu al in ves ti do no pe río do 1995/2001
ape nas na ma lha ro do viá ria fe de ral; ou a

 – 12,5% do que se ria ne ces sá rio, a
cada ano, para o pro gra ma mí ni mo de in-
ves ti men to an tes su ma ri za do, o qual, como
já dis se, se ria in su fi ci en te para as se gu rar,
na pre sen te dé ca da, con di ções para gran-
des sal tos qua li ta ti vos e quan ti ta ti vos em
ter mos de cres ci men to eco nô mi co e  de me -
lho ria na qua li da de de vida das po pu la ções
das gran des ci da des.

Srª Pre si den te, não que ro me de ter em con si-
de ra ções so bre o fato de o Go ver no do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va ter re sol vi do apro fun dar a
uti li za ção de mo de lo que seu Par ti do com ba teu du-
ra men te du ran te os oito anos de man da to do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so e que hoje é
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apre sen ta do, por al guns de seus mem bros, como o
úni co ca mi nho exis ten te para o País.

Qu e ro sim, per gun tar:
Qu an do e de que for ma será ini ci a do o cum pri-

men to do que foi pro me ti do aos mais de 50 mi lhões
de bra si le i ros que su fra ga ram o nome do en tão can di-
da to Luiz Iná cio Lula da Sil va?

Qu an do e de que for ma o País as sis ti rá a re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co sus ten ta do, es sen-
ci al para a re du ção do bru tal de sem pre go com que
con vi ve mos e, con se qüen te men te, para mi ni mi zar a
ex clu são so ci al e per mi tir o res ga te da ci da da nia?

Como será pos sí vel ob ter ta xas de cres ci men to
real do PIB su pe ri o res a 5% nes te man da to do Pre si-
den te Lula da Sil va, com ní ve is de in ves ti men to pú bli-
co fe de ral em in fra-es tru tu ra de trans por tes como o
que está pre vis to para 2003?

Quem está for mu lan do es sas ques tões, Sr. Pre -
si den te, não é o Se na dor do PSDB, Par ti do po lí ti co de 
opo si ção ao atu al Go ver no. Quem as está for mu lan do
é um Se na dor que co mun ga dos con sen sos que men -
ci o nei no iní cio e ao lon go des te pro nun ci a men to e,
por tan to, acre di ta:

 – que o cres ci men to eco nô mi co e o
efe ti vo de sen vol vi men to so ci al do País não
ocor re rão sem a exis tên cia de uma in fra-es-
tru tu ra de trans por tes efi ci en te e que pro pi-
cie uma ofer ta de ser vi ços a cus tos ade qua-
dos;

 – que a atu al si tu a ção da in fra-es tru-
tu ra de trans por tes con fi gu ra um qua dro de
in su fi ciên cia da ca pa ci da de ins ta la da em re -
la ção às ne ces si da des do País, de mau es -
ta do de con ser va ção e de ina de qua ção tec -
no ló gi ca des ta ca pa ci da de e de in ves ti men-
tos in su fi ci en tes para re ver ter este qua dro; e

 – que os in ves ti men tos em in fra-es tru-
tu ra de trans por tes apre sen tam ca rac te rís ti-
cas que tor nam es sen ci al a pre sen ça con-
sis ten te, fir me e per ma nen te do Esta do na
sua re a li za ção.

Srª Pre si den te, quem está for mu lan do es tas
ques tões acre di ta que exis te um ca mi nho para o
País  e que, para tan to, se faz ne ces sá rio ba i xar os
ju ros, evi tar nova apre ci a ção da mo e da na ci o nal e
in ves tir em in fra-es tru tu ra de trans por tes e ener gia.

Con cluo di zen do que ne ces si ta mos que res pos-
tas cla ras, ló gi cas e con sis ten tes nos se jam tra zi das e 
à so ci e da de para as três ques tões an tes for mu la das.

Mas, prin ci pal men te, ne ces si ta mos de ações
prá ti cas e con cre tas que con du zam o País, em pra zo
cur to, no sen ti do do de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al que foi pro me ti do e que é es pe ra do pela gran de
ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, que vo tou pe las mu -
dan ças que le va ri am à re to ma da de ní ve is ade qua-
dos de em pre go e à re to ma da do pro ces so de me lho-
ria de suas con di ções de vida, em úl ti ma ins tân cia,
que, se gun do dis se o Pre si den te Lula em seu dis cur-
so de pos se, per deu o medo e vo tou com a es pe ran ça
de ver res ga ta da sua ci da da nia.

(A Srª Pre si den te Ana Jú lia Ca re pa faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Estou 
con clu in do, Srª Pre si den te.

A au sên cia des sas res pos tas e ações, sem dú -
vi da, nos obri ga rá, na qua li da de de re pre sen tan tes
des tes mi lhões de bra si le i ros, a agir para es ta be le cer
li mi tes à ca pa ci da de do Exe cu ti vo de de ci dir uni la te-
ral men te a ele va ção da meta de su pe rá vit pri má rio, e,
des ta for ma, con tri bu ir para que seja pos sí vel a re a li-
za ção dos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra de trans -
por tes es sen ci a is para o cres ci men to eco nô mi co em
pa ta mar que pos sa, efe ti va men te, trans for mar em re -
a li da de a es pe ran ça que le vou o Pre si den te Lula ao
Pa lá cio do Pla nal to.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mo men to
que atra ves sa mos im põe que o Po der Le gis la ti vo exer -
ça o seu pa pel. Não po de mos ver, pla ci da men te, a
Cons ti tu i ção de i xar de ser cum pri da. Po de mos tri lhar
dois ca mi nhos para de fen der. O pri me i ro, é der ru bar os
ve tos à Lei 10.636, de 2002, que, a pe di do do Pre si den-
te Lula, o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que pro mo veu.
O se gun do, é apro var um de cre to le gis la ti vo que de ta-
lha a des ti na ção dos re cur sos da CIDE, subs ti tu in do,
ape nas para o ano de 2003, a ma té ria ve ta da. São ins -
tru men tos con tun den tes, mas a de fe sa de man da men-
tos cons ti tu ci o na is, não nos de i xa al ter na ti vas.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apres sa da-
men te, fiz a le i tu ra da úl ti ma par te do meu dis cur so para
cum prir a de ter mi na ção da or dem. Po rém, es cla re ço
que as mi nhas pa la vras têm um sen ti do, de que o Con -
gres so e o Se na do, de ma ne i ra es pe ci al, dêem, como
de ve rão dar à ques tão da ener gia, à ques tão da in-
fra-es tru tu ra de trans por tes o va lor e a pri o ri da de que
pre ci sam ter, por que, sem uma alta cons ciên cia de res -
pon sa bi li da de, sem uma re fle xão so bre a ver da de i ra im -
por tân cia des se sis te ma, que tem sido his to ri ca men te
su bes ti ma do, não sa i re mos da po bre za, não se re mos
uma Na ção com ca pa ci da de de se de sen vol ver.

Ouço a Se na do ra Lú cia Vâ nia.
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A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB  – GO)  – Gos ta ria,
Se na dor Sér gio Gu er ra, de cum pri men tá-lo pelo seu
pro nun ci a men to e de di zer da sua im por tân cia como
es tu di o so da ma té ria, des de da Câ ma ra dos De pu ta-
dos. Qu an do da vi si ta do en tão Mi nis tro do De sen vol-
vi men to Fur lan, hoje Mi nis tro da Agri cul tu ra, V. Exª ex -
pôs com mu i ta pro pri e da de a ques tão da in fra-es tru-
tu ra de trans por tes, de i xan do cla ro que não bas ta va o 
en tu si as mo que vía mos em am bos os Mi nis tros, em
re la ção ao au men to da pro du ção, ao au men to das
nos sas ex por ta ções, se não hou ves se uma pre o cu-
pa ção e uma ar ti cu la ção com a área de in fra-es tru tu-
ra e de trans por te. Por tan to, acre di to que o aler ta que
V. Exª faz a essa Casa e fez aos Mi nis tros é de ex tre-
ma im por tân cia para o de sen vol vi men to do nos so
País e para o de sen vol vi men to, en fim, da nos sa in-
fra-es tru tu ra. Pa ra béns, e os nos sos cum pri men tos
pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – A
lem bran ça da Se na do ra Lú cia Vâ nia so bre o de po i-
men to, a pa la vra do Mi nis tro da Pro du ção, as sim
como a pa la vra, hoje, do Mi nis tro da Agri cul tu ra, con -
fir ma o con tex to des se dis cur so que fi ze mos de que
todo es for ço de pro du ção, seja na área de agri cul tu ra,
seja na in dús tria ou mes mo na pro du ção de ser vi ços,
im pli ca numa pri o ri za ção da ques tão da in fra-es tru tu-
ra, no seu en fren ta men to ra di cal e de ci si vo.

Para con clu ir, con ce do o apar te à Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko.

A Srª Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT  – MT)  –
Se rei bas tan te bre ve. Todo seu dis cur so, re al men te,
está den tro da li nha da qui lo que pen sa mos. Pre ci sa-
mos re sol ver a ques tão das es tra das. Os apar tes fo-
ram, exa ta men te, con di zen tes com as ne ces si da des
atu a is do Bra sil, de pon ta a pon ta e, em es pe ci al, da
ma lha ro do viá ria. Por isso, que ro con cla mar a to das as
Srªs e Srs. Se na do res, que se fa çam pre sen tes no ple -
ná rio, nes se mo men to, que ve nham à ses são ex tra or-
di ná ria, por que es tão, aqui, se nho res, as me di das pro -
vi só ri as. Esta mos com a pa u ta tran ca da e as me di das
pro vi só ri as que es tão aqui as MPs nºs 87, 89, 90, 92,
93, 96, 98 e 99, to das me di das pro vi só ri as li be ran do
re cur sos para o Mi nis té rio dos Trans por tes, para a res -
ta u ra ção das es tra das. Então, não deu tem po de so-
mar o to tal. Va mos des tran car a pa u ta, vo tar as me di-
das pro vi só ri as e li be rar os re cur sos do Mi nis té rio dos
Trans por tes para a re cu pe ra ção das es tra das. O dis -
cur so de V. Exª só for ta le ce a ne ces si da de de vo tar-
mos já es sas me di das pro vi só ri as. Mu i to obri ga da.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço a pa la vra da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
Ape nas digo que não es tou me pren den do a si tu a-

ções con jun tu ra is. Não é ques tão de apro var ou de i-
xar de apro var ago ra uma me di da pro vi só ria. De ma -
ne i ra dra má ti ca, o Go ver no atu al es ta be le ceu um
Orça men to ri dí cu lo para os trans por tes. Impos sí vel
ser Mi nis tro dos Trans por tes com esse Orça men to.

Ouço o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB  – MT)  –

Se na dor Sér gio Gu er ra, eu gos ta ria de cum pri men tar
V. Exª, que abor da um dos prin ci pa is pro ble mas des te
País. É de fato ex tre ma men te pre o cu pan te a nos sa in -
fra-es tru tu ra ro do viá ria. So mos do Esta do de Mato
Gros so e há uma re la ção di re ta en tre o me lhor de-
sem pe nho do nos so ba lan ço de pa ga men tos e a lo-
gís ti ca dos trans por tes. Hoje re ce be mos aqui na
Casa, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o Mi -
nis tro da Agri cul tu ra. O se tor pro du ti vo bra si le i ro é de
Pri me i ro Mun do: é mais com pe ti ti vo, é mais com pe-
ten te que o se tor pro du ti vo dos Esta dos Uni dos. Esta -
mos per den do da por ta da fa zen da para fora, ou seja,
exa ta men te na in fra-es tru tu ra bá si ca, na ques tão ro -
do viá ria. Essas me di das pro vi só ri as pre ci sam ser e
se rão apro va das. O Con gres so Na ci o nal nun ca dirá
“não” ao Bra sil em re cur sos para a área ro do viá ria. No 
en tan to, é im por tan te di zer que os re cur sos não re sol-
vem o pro ble ma. O País pre ci sa, re al men te, de uma
po lí ti ca que pos sa me lho rar nos so se tor ro do viá rio. O
País terá que re pen sar a ques tão de au men tar o su -
pe rá vit, con tin gen ci ar os re cur sos e im pos si bi li tar que 
se jam usa dos. As es tra das bra si le i ras es tão, de modo 
ge ral, vi ven do uma si tu a ção trá gi ca. Pa ra be ni zo V.
Exª por to car nes sa ques tão e na ques tão da ener gia.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Agra -
de ço as pa la vras do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
Cre io que, para que essa dis cus são pos sa de sen vol-
ver-se en tre nós, é im por tan te que se ja mos con jun tu ra-
is. Não se tra ta de apro var ou não uma me di da pro vi só-
ria. Cen te nas de me di das pro vi só ri as já fo ram apro va-
das nes te Con gres so e não se deu pri o ri da de aos trans -
por tes. Não há nem si na is, pla ne ja men to ou evi dên cia
de que essa pri o ri da de ago ra será es ta be le ci da.

Para con clu ir, ouço o Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O Sr. Tas so Je re is sat ti (PSDB  – CE)  – Se na-

dor Sér gio Gu er ra, que ro pa ra be ni zá-lo por seu dis -
cur so rá pi do e pro fun do. V. Exª en fo cou am pla men te
um ce ná rio que exis te nes te País atu al men te. No meu 
Esta do em par ti cu lar, a si tu a ção das es tra das é ab so-
lu ta men te caó ti ca. O pior, como V. Exª dis se mu i to
bem, é que não exis te se quer uma pers pec ti va do que 
irá acon te cer nos pró xi mos anos. Não exis te men ção
ou es bo ço de um pla no para re sol ver a si tu a ção. Era o 
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re gis tro que que ria fa zer. Pa ra be ni zo V. Exª pela opor-
tu ni da de e pro fun di da de de seu pro nun ci a men to.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Sr.
Pre si den te, ouço o Se na dor  Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB  – RN)  – Se -
na dor Sér gio Gu er ra, tam bém que ro me con gra tu lar
com V. Exª. Te mos uma res pon sa bi li da de mu i to gran de
e que terá de ser as su mi da pela Co mis são de
Infra-Estru tu ra, que deve se de bru çar ur gen te men te so -
bre essa re a li da de, so bre a si tu a ção tra zi da por V.Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Se -
na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB  – PB)  – Qu e ro
ape nas me so li da ri zar com V. Exª. Re al men te te mos
que apro fun dar o as sun to aju dan do numa de ci são fu -
tu ra para o pro ble ma de to das as es tra das.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Sr.
Pre si den te, fiz um es for ço de or ga ni zar esse tema
com o ob je ti vo de co la bo rar com a for ma ção de uma
men ta li da de, en tre nós, que dê con sis tên cia a uma
mo bi li za ção fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal na ques tão
da in fra-es tru tu ra.

Te nho con vic ção do que es tou di zen do. O que
apa re ce do que até ago ra vem sen do fe i to é um pro -
gra ma que não apre sen ta nada de cons tru ti vo, ape-
nas de de sa gre ga dor. Não se pode tra tar esse as sun-
to com o des ca so com que está sen do tra ta do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Se na dor
Sér gio Gu er ra, pe di ria a V. Exª que en cer ras se o seu
dis cur so.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB  – PE)  – Sr.
Pre si den te, agra de ço a to dos que me ou vi ram pelo
tem po e pa ciên cia que dis po ni bi li za ram e agra de ço
es pe ci al men te a Mesa e o Pre si den te do Se na do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Sér gio Gu er-
ra, 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. Ana Jú lia Ca re pa.

Du ran te o dis cur so do Sr. Sér gio Gu er-
ra, a Sra. Ana Jú lia Ca re pa, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da su ces si va-
men te pe los Srs. José Sar ney, Pre si den te, e 
Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Sér gio Gu er-
ra, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Os Srs.
Se na do res Arthur Vir gí lio, Ro me ro Jucá, Re nil do
San ta na, Amir Lan do e a Srª Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa 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, logo no iní cio da
atu al Ses são Le gis la ti va, en ca mi nhei re que ri men to
de in for ma ções ao Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, com in da ga ção so bre
os gas tos efe tu a dos pe los di fe ren tes Mi nis té ri os en-
vol vi dos no cha ma do pro gra ma Fome Zero, so bre tu-
do com des pe sas de vi a gens, in clu in do pas sa gens
aé re as, aviões, com bus tí vel, hos pe da gem e ali men-
ta ção e diá ri as pa gas a ser vi do res.

Até aqui não re ce bi qual quer res pos ta, de ven do
o pra zo para essa pro vi dên cia es go tar-se na pró xi ma
se ma na.

Entre men tes, al gu mas in for ma ções es par sas
são ve i cu la das pe los jor na is, como a que, a se guir,
pas so a ler, para co nhe ci men to do Ple ná rio. Tra ta-se
de no tí cia pu bli ca da na edi ção de 6 do cor ren te pelo
jor nal O Dia, do Rio de Ja ne i ro, que diz o se guin te:

BUROCRATAS FAMÉLICOS

Bu ro cra cia tam bém tem fome. E que
fome ! Ve jam vo cês: o Pro gra ma Fome Zero, 
me ni na dos olhos do Pre si den te Lula, nem
veio ao mun do di re i to e já en go liu, em 90
dias, R$42 mi lhões dos co fres pú bli cos.
Essa bo la da e ape nas para co brir des pe sas
com vi a gens, es tu dos, lo gís ti ca e ou tros que 
tais.

Quem des co briu a gas tan ça foi o de-
pu ta do Alber to Gold mann (PSDB-SP). E,
como está na opo si ção, re sol veu fa zer as
con ti nhas para apo quen tar os bar bu di nhos.
Ve ri fi cou, por exem plo, que, se es ses R$ 42
mi lhões tor ra dos com “cus tos ad mi nis tra ti-
vos,” fos sem trans for ma dos em cu pons de
R$ 50, ame ni za ri am as agru ras de 280 mil
fa mí li as.

Não há dú vi da de que o Fome Zero é
um pro je to ge ne ro so e ne ces sá rio ao País.
Só que não se pode per der de vis ta que ele
está sen do con ce bi do exa ta men te para ali-
men tar os ex clu í dos e não aque les que já
se  be ne fi ci am  – de tan tas ma ne i ras  – da
co i sa pú bli ca.
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Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB  – RR)  – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ins ti tu i ção do Sis te-
ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, e a cri a ção da Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia (ABIN), de que se ocu pam a
Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, e o De cre to nº 
4.376, de 13 de se tem bro de 2002, dis pon do so bre a
or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos mes mos, in se-
rem-se no elen co das mais im por tan tes re a li za ções do 
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O Sis te ma, fun da men ta do na pre ser va ção da
so be ra nia na ci o nal, na de fe sa do Esta do De mo crá ti-
co de Di re i to e da dig ni da de da pes soa hu ma na, in te-
gra as ações de pla ne ja men to e exe cu ção das ati vi-
da des de in te li gên cia do País e tem como des ti na ção
o for ne ci men to de sub sí di os ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, nas ques tões de in te res se na ci o nal.

Con for me essa le gis la ção, é in te gra do pelo
Cen tro Ges tor e Ope ra ci o nal do Sis te ma de Pro te ção
da Ama zô nia (CENSIPAM); pela Casa Ci vil da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, pelo seu Ga bi ne te de Se gu ran-
ça Insti tu ci o nal; pela ABIN; pela Se cre ta ria Na ci o nal
de Se gu ran ça Pú bli ca; pelo De par ta men to de Po lí cia
Ro do viá ria Na ci o nal; pela Co or de na ção de Inte li gên-
cia do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral; pelo Mi nis té-
rio da De fe sa, e seus ór gãos; e pe los mi nis té ri os das
Re la ções Exte ri o res; da Fa zen da; do Tra ba lho e
Empre go; da Sa ú de; da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al; da Ciên cia e Tec no lo gia; do Meio Ambi en te e da
Inte gra ção Na ci o nal.

Incum be-lhe, ade ma is, o cum pri men to e pre ser-
va ção dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, das dis po-
si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral e dos tra ta dos, con-
ven ções, acor dos e ajus tes in ter na ci o na is, além da
le gis la ção or di ná ria.

A Lei de fi ne como de in te li gên cia o exer cí cio
de ati vi da de que visa a ob ten ção, aná li se e dis se mi-
na ção de co nhe ci men tos, den tro do País e no ex te ri-
or, acer ca de fa tos e si tu a ções “de ime di a ta ou po-
ten ci al in fluên cia so bre o pro ces so de ci só rio, a ação 
go ver na men tal, a sal va guar da e a se gu ran ça da so -
ci e da de e do Esta do”.

À Agên cia, ór gão de as ses so ra men to di re to do
Che fe do Go ver no e de cen tra li za ção do Sis te ma,
com pe te o pla ne ja men to, a exe cu ção, a co or de na ção,
a su per vi são e o con tro le das ati vi da des de in te li gên-

cia, ob ser va das a po lí ti ca e as di re tri zes ins ti tu í das
pela Lei.

De acor do com o Re la tó rio Anu al ABIN 2002, há 
pou co di vul ga do, além das suas com pe tên ci as le ga is,
qua se a in te gra li da de, ou 98%, de seus re la tó ri os de
in te li gên cia “aten de ram às ex pec ta ti vas do des ti na tá-
rio”, a par tir do va lor es tra té gi co do co nhe ci men to;
opor tu ni da de de seu con te ú do; im par ci a li da de e am -
pli tu de da abor da gem; cla re za e con ci são do tex to.

A Agên cia, no de sem pe nho de sua mis são ins ti-
tu ci o nal, pro du ziu co nhe ci men tos so bre di ver sas
ques tões de in te res se do País, com ên fa se da que las
per ti nen tes à se gu ran ça pú bli ca; à di nâ mi ca so ci al; às 
po lí ti cas in ter nas; ao qua dro fun diá rio e ao meio am -
bi en te. Os es tu dos so bre as po lí ti cas de sa ú de, ha bi-
ta ção, edu ca ção, trans por te e ener gia apli ca ram-se
prin ci pal men te às ques tões de na tu re za es tra té gi ca e
con jun tu ral.

Na área da sa ú de, des ta ca ram-se a im ple men-
ta ção de es tra té gi as des ti na das à re du ção de do en-
ças; ao con tro le das epi de mi as; à exe cu ção de pro-
gra mas na ci o na is de pre ven ção da Aids e da den gue;
o aten di men to pres ta do pela rede pú bli ca de as sis-
tên cia e os pro gra mas de Go ver no ori en ta dos para a
me lho ria das con di ções de tra ba lho.

De ou tra par te, os acon te ci men tos de 11 de se -
tem bro de 2001 de ter mi na ram a in clu são do com ba te
ao ter ro ris mo in ter na ci o nal no elen co dos te mas pri o-
ri tá ri os da agen da in ter na ci o nal da ABIN. Isso, por que
as or ga ni za ções ex tre mis tas não es tão con ti das em
es pa ço ge o grá fi co de fi ni do, são de di fí cil iden ti fi ca ção
e agem de for ma a des cen tra li zar suas ope ra ções e a
uti li zar mão-de-obra di ver si fi ca da.

Nes se caso, o acom pa nha men to das es tru tu ras
ter ro ris tas, es pe ci al men te das que têm pos si bi li da de
de atu a ção no País, le vam à in ves ti ga ção da ori gem
dos seus re cur sos ma te ri a is, e de sua re no va ção,
como tam bém o seu pos sí vel aces so às ar mas quí mi-
cas, bi o ló gi cas e mes mo nu cle a res, além de suas pos -
sí ve is li ga ções com ou tras or ga ni za ções cri mi no sas.

Pon to tam bém im por tan te de sua atu a ção diz
res pe i to à vi gi lân cia de in te res ses de or ga ni za ções e
gru pos de guer ri lhe i ros e ter ro ris tas, vol ta dos para fi -
nan ci a men tos de ações cri mi no sas. As li ga ções e ca -
mi nhos in ter na ci o na is do trá fi co de ar mas e de dro-
gas, sob con tro le do cri me or ga ni za do in ter na ci o nal,
com ações e re fle xos para o País, têm re ce bi do acom -
pa nha men to com in dis pen sá vel pri o ri da de.
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Con clu í mos, Sr. Pre si den te, esta bre ve apre ci a-
ção do Re la tó rio Anu al da ABIN, con sig nan do que, in -
ter na men te, ela di fun diu am plos co nhe ci men tos so-
bre os te mas de ma i or im por tân cia para o País, no ta-
da men te os de se gu ran ça pú bli ca, de po lí ti cas na ci o-
na is, de di nâ mi ca so ci al e de ques tões re la ci o na das
com o pro ble ma fun diá rio e de pre ser va ção do meio
am bi en te.

Pela im por tân cia do seu tra ba lho, e cor re ção de
seu de sem pe nho, a ABIN me re ce, sem dú vi da, os en -
cô mi os que ora re gis tra mos nos Ana is do Se na do da
Re pú bli ca.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. RENILDO SANTANA (PFL  – SE)  – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com mu i to or gu-
lho que, de for ma rá pi da e sim pli fi ca da, apre sen to a V.
Exªs um bre ve ba lan ço do su ces so que fo ram os cem
pri me i ros dias da ad mi nis tra ção de João Alves Fi lho,
em Ser gi pe. Digo or gu lho, pois além de ele i tor e de
com por a base de apo io des sa ad mi nis tra ção, vejo
nas pri me i ras ações do go ver no um in dí cio for tís si mo
que meu Esta do, no de cor rer des tes qua tros anos,
tor nar-se-á um exem plo de de sen vol vi men to sus ten-
tá vel, de jus ti ça e, prin ci pal men te, a pro va de como
uma ad mi nis tra ção efi ci en te traz mu dan ças subs tan-
ci a is na vida de uma co mu ni da de.

Se le ci o nei, Sr. Pre si den te, ape nas al gu mas áre -
as, por mim con si de ra das es tra té gi cas. Co me ço pelo
tra ba lho da Se cre tá ria Ma ria do Car mo Alves, de
quem ocu po hon ro sa men te a vaga, que, à fren te da
Se cre ta ria de Com ba te a Po bre za, da Assis tên cia So -
ci al e do Tra ba lho, já de sen vol veu as se guin tes ações: 
Pro gra ma Tá na Mesa; cons tru ção e re cu pe ra ção de
ca sas po pu la res; re a ber tu ra e re vi ta li za ção dos Cen -
tros de Aten di men to da Fun de se; ins ta la ção do Con -
se lho Esta du al dos Di re i tos da Mu lher; dis tri bu i ção de 
10 mil qui los de ali men tos e mais de 31 mi lhões de li -
tros de água em Poço Re don do em fun ção da lon ga
es ti a gem; com ba te ao tra ba lho in fan to-ju ve nil; re a li-
za ção do pri me i ro Encon tro de Re fle xão das Pri me i-
ras Re pre sen tan tes Fe mi ni nas dos mu ni cí pi os de
Ser gi pe; re a li za ção de gran de en con tro com ar te sãos
de Ser gi pe; pro gra ma de aten di men to ao tra ba lha dor,
com o aten di men to a mi lha res de pes so as, por meio
do qual mi lha res de va gas fo ram ofer ta das e os tra ba-
lha do res en ca mi nha dos e co lo ca dos no mer ca do de
tra ba lho e de sen vol vi men to do Pro je to de Ali men ta-
ção Sa u dá vel.

Qu e ro des ta car, tam bém ou tros dois se to res
fun da men ta is para o de sen vol vi men to so ci al: sa ú de e
edu ca ção. Na edu ca ção fo ram ado ta das as se guin tes
ini ci a ti vas: ti tu la ção dos pro fes so res; pro gres são ver -
ti cal; fim do re du tor sa la ri al; con cur so para mais de mil 
pro fes so res; pré-uni ver si tá rio  – o ma i or pré-ves ti bu lar
pú bli co do Bra sil; Cen tros de Exce lên cia de Ensi no;
Pro gra ma de Com ba te ao Anal fa be tis mo, o Ser gi pe
Ci da dão. Be ne fí cio para 328 mil ser gi pa nos; fi nan ci a-
men to de com pu ta do res em 50%. Isen ção na com pra
des ses equi pa men tos. 50% res tan tes fi nan ci a dos
pelo Ba ne se. Já na sa ú de ocor reu a re gi o na li za ção
da sa ú de; cri a ção das Re gi o na is de Sa ú de nos mu ni-
cí pi os de Ita ba i a na, Estân cia, So cor ro, Pro priá e Nos -
sa Se nho ra da Gló ria; in te ri o ri za ção do ser vi ço de on -
co lo gia e de he mo diá li se; cri a ção de ban cos de le i te
no in te ri or; Ser vi ço Esta du al de Res ga te; cri a ção do
Pólo de Ca pa ci ta ção dos Pro fis si o na is de Sa ú de; re -
cur sos de R$7 mi lhões para os hos pi ta is Ci rur gia,
San ta Isa bel e Nos sa Se nho ra da Gló ria; re a ti va ção
da uni da de de tra ta men to de que i ma dos; am pli a ção e 
me lho ria do cen tro ci rúr gi co, com mais qua tro sa las.

Tam bém foi aten di da uma an ti ga re i vin di ca ção
do se tor pro du ti vo, es pe ci al men te das or ga ni za ções
de pe que no por te, que é a ex tin ção do ICMS an te ci-
pa do para pe que nas e mé di as em pre sas. Com essa
ati tu de mais de 8 mil e se is cen tas mi cro em pre sas
ser gi pa nas já es tão to tal men te dis pen sa das do pa ga-
men to do Impos to para Cir cu la ção de Mer ca do ri as e
Ser vi ços de for ma an te ci pa da.

Por fim, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tor nar pú -
bli co o enor me es for ço que o go ver no e a pes soa do
go ver na dor João Alves Fi lho têm fe i to no sen ti do de
tra zer a nova re fi na ria de pe tró leo que a Pe tro brás
pre ten de cons tru ir para Ser gi pe. Além de vá ri as in cur-
sões pe ran te as au to ri da des, a ad mi nis tra ção es ta du-
al já en co men dou um le van ta men to que de mons tra a
vi a bi li da de do Esta do para abri gar a re fi na ria e, in clu-
si ve, um do cu men tá rio foi pro du zi do so bre as po ten ci-
a li da des e a po si ção es tra té gi ca de Ser gi pe para este
fim.

Era o que eu ti nha a di zer,
Mu i to obri ga do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB  – RO)  – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs Se na do res, um dos si na is ex te ri o res
de far tu ra, prin ci pal men te para as fa mí li as do in te ri or
bra si le i ro, está na mesa. Mesa far ta é si nô ni mo de
“co mi da de so bra”. O que pode pa re cer in di ca dor de
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sta tus so ci al, tam bém pode sig ni fi car um dos gran -
des pro ble mas do País, hoje: o des per dí cio dos ali -
men tos que fal tam na mesa de mi lhões de bra si le i ros.
Da se men te lan ça da à ter ra pelo pro du tor, às lata de
lixo do con su mi dor, o Bra sil po de ria du pli car a sua
ofer ta de ali men tos com a eli mi na ção das per das, e,
com isso, sa ci ar toda a po pu la ção, em es pe ci al aque -
la que, hoje, so fre a dor da fome. 

Nes sa ques tão da ali men ta ção, no Bra sil, o cha -
ma do agro ne gó cio cum pre pa pel dos mais sig ni fi ca ti-
vos. Ele gera pro du ção para o con su mo in ter no, além
de ex ce den tes ex por tá ve is que al can çam su pe rá vits
na casa dos US$20 bi lhões e em pre ga um quar to de
to dos os tra ba lha do res bra si le i ros, a um cus to pró xi-
mo de 20 vin te ve zes me nor que nos se to res me ta lúr-
gi co e si de rúr gi co.

No en tan to, es ses nú me ros po de ri am ser mu i to
mais atra ti vos, se fos sem me no res as per das em toda 
a ca de ia de abas te ci men to. O País pro du ziu, na úl ti-
ma sa fra, um pou co mais de 100 mi lhões de to ne la-
das ar roz, mi lho, soja, fe i jão, ba ta ta, to ma te e ba na na.
As per das des ses pro du tos, so men te no pro ces so de
co mer ci a li za ção, atin gi ram mais de 20 mi lhões de to -
ne la das. Isso sig ni fi ca, por exem plo, que, para cada
qui lo de grãos ofer ta do, foi ne ces sá rio pro du zir algo
como 1,25 kg. No con jun to das hor ta li ças e fru tas,
essa re la ção é, ain da, ma i or: 1,66 para cada qui lo dis -
po ni bi li za do, efe ti va men te. Com isso, o País per deu
um va lor apro xi ma do de R$9,3 bi lhões, em, ape nas,
um ano.

Ima gi ne-se a quan ti da de efe ti va do des per dí cio
se fo rem so ma dos, a es ses nú me ros, os ali men tos
que se de te ri o ram nas re si dên ci as, além dos cha ma-
dos “res tos” que se de po si tam nas li xe i ras, prin ci pal-
men te nos ba ir ros de po pu la ções de ren da mais ele-
va da. So mem-se, tam bém, as per das in ten ci o na is,
quan do os pro du to res pre fe rem eli mi nar suas pro du-
ções, se o pre ço é me nor do que os cus tos e cuja ofer-
ta ma i or po de ria agra var, ain da mais, o seu pre ju í zo.
Mais ain da, aque las quan ti da des que se des car tam,
da dos os há bi tos ali men ta res da po pu la ção, como fo -
lhas, cas cas, ta los e ra í zes, sa bi da men te ri cos em nu -
tri en tes. Se gun do al gu mas pes qui sas, es sas per das
sig ni fi cam algo como 20% no plan tio e na co lhe i ta,
8% no trans por te e ar ma ze na men to, 15% no pro ces-
sa men to in dus tri al, 1% no va re jo e 17%, no des ti no fi -
nal, o pró prio con su mi dor. Por tan to, em al guns ca sos,
per de-se mais de 60% do que po de ria ser, efe ti va-

men te, con su mi do. Essas mes mas pes qui sas dão
con ta de que es sas quan ti da des se ri am su fi ci en tes
para ali men tar 8 mi lhões de fa mí li as ca ren tes bra si le i-
ras, todo ano. Por tan to, o to tal da po pu la ção bra si le i ra
con si de ra da aba i xo da li nha da po bre za.

Esses nú me ros tor nam o pro ble ma da fome no
Bra sil, ain da mais cru el. Há pro du ção su fi ci en te para
que to dos par ti ci pem da mesa de co mu nhão ali men-
tar. Mas, ao in vés des te es for ço de pro du ção re sul tar
no ali men to ne ces sá rio para to dos os bra si le i ros,
mais de trin ta mi lhões de con ter râ ne os ain da não se
ali men tam com quan ti da des su fi ci en tes. Pior que
isso: mu i tos de les so bre vi vem, con tra di to ri a men te,
dos li xões, de onde re ti ram os res to lhos da ine fi ciên-
cia ou da gula.

O Pro gra ma Fome Zero é uma fe liz e opor tu na
idéia do Pre si den te Lula. E a agri cul tu ra bra si le i ra
mos tra que ela é, tam bém, fac tí vel. Entre 1996 e
2001, a sa fra bra si le i ra de grãos cres ceu mais de 6%
ao ano. Por tan to, qual quer in cen ti vo ao au men to da
pro du ção agrí co la terá os me lho res efe i tos mul ti pli ca-
do res e ge ra rá em pre gos em es ca la su pe ri or aos de
qual quer ou tra ati vi da de pro du ti va.  Mas, qual quer
pro gra ma de au men to de pro du ção terá, ne ces sa ri a-
men te, que ser acom pa nha do de ações que di mi nu-
am os des per dí ci os na pro du ção, na co mer ci a li za ção
e no abas te ci men to. Não se ad mi te que, li te ral men te,
se jo gue fora o re sul ta do do es for ço da pro du ção e
que fal ta na mesa de tan tos bra si le i ros.

É por esse mo ti vo que, além dos ape los à so li-
da ri e da de hu ma na, para uma me lhor re par ti ção dos
ali men tos sem des per dí cio, re ve lam-se de im por tân-
cia vi tal para o su ces so do Pro gra ma Fome Zero os
ple i tos de in cen ti vo aos pro du to res agrí co las, prin ci-
pal men te os de pe que no por te, por se de di ca rem à
pro du ção de ali men tos bá si cos, e de er ra di ca ção dos
pon tos de es tran gu la men to na co mer ci a li za ção des -
ses pro du tos, como a me lho ria da rede viá ria e das
con di ções de ar ma ze na men to.

O Bra sil tem to das as con di ções para mos trar,
ao mun do, si na is ex te ri o res de far tu ra. Mas, isso tem,
tam bém, que ser tra du zi do em ter mos de mesa far ta
para to dos os bra si le i ros. E, a “co mi da de so bra” não
pode ali men tar as es ta tís ti cas do des per dí cio, ao con -
trá rio, deve ex tra po lar, para além de nos sas di vi sas
ge o grá fi cas, os ob je ti vos que nor te i am o Fome Zero.

Era o que eu ti nha a di zer.
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT  – PA) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na pri me i ra
vez em que ocu pei esta tri bu na, tra tei de um tema
cen tral para a mi nha re gião e para o Bra sil: fa lei so bre
a ne ces si da de de se im ple men tar um novo mo de lo de 
de sen vol vi men to para a re gião ama zô ni ca.

Na abor da gem que fiz, en fa ti zei que o povo da mi -
nha re gião não su por ta mais mo de los que vêm de fora;
mo de los que vêm pron tos, co pi a dos de ou tras re a li da-
des, ou, ain da, fe i tos em “la bo ra tó rio”, da ins pi ra ção de
“pri vi le gi a dos”, de men tes bri lhan tes que vi vem nos ga -
bi ne tes e não co nhe cem a re a li da de ama zô ni ca.

Pois bem, vol to ao tema por que, ao com pre en-
der a sua im por tân cia, fa rei do man da to de se na do ra,
que me foi ou tor ga do pelo povo do Pará, um ins tru-
men to em de fe sa da cons tru ção de um novo mo de lo
de de sen vol vi men to para Ama zô nia que con si de re a
sua re a li da de, que res pe i te as suas pe cu li a ri da des e
que te nha a ca pa ci da de de con ci li ar de sen vol vi men to
com pre ser va ção.

Esta mos fa lan do, Sr. Pre si den te, da re gião que
abri ga a ma i or ba cia hi dro grá fi ca do pla ne ta. Esta mos
fa lan do da re gião que guar da em seu sub so lo al gu-
mas das ma i o res re ser vas mi ne ra is do mun do e, ain -
da, nas suas flo res tas, a ma i or di ver si da de bi o ló gi ca.
E, quan do se fala em toda essa ri que za, em toda essa 
di ver si da de, não se pode es que cer que lá tam bém vi -
vem 20 mi lhões de pes so as di ver sas na raça, na cul -
tu ra e no co nhe ci men to.

Mo ti va ram-me vol tar ao tema, nes ta tar de, em
pri me i ro lu gar, uma vi a gem que fiz à re gião de Ca ra-
jás, nos mu ni cí pi os de Ca naã dos Ca ra jás; Cu ri o nó-
po lis e Eldo ra do dos Ca ra jás; e, em se gun do lu gar,

um work shop que ocor reu em Bra sí lia há pou cos
dias, ao qual tive a opor tu ni da de de es tar pre sen te
em um dos seus pa i néis de de ba te, quan do fo ram
abor da dos te mas re la ci o na dos à ini ci a ti vas de pro je-
tos sus ten tá ve is.

Qu e ro, por tan to, re gis trar aqui a re a li za ção des -
se work shop de no mi na do: “Ampli an do Ini ci a ti vas
Sus ten tá ve is na Ama zô nia: de Pro je tos Pi lo tos a um
De sen vol vi men to Re gi o nal”. Esse even to re u niu par ti-
ci pan tes do Bra sil, Bo lí via, Equa dor, Ve ne zu e la e Co -
lôm bia, e foi or ga ni za do e pro mo vi do pela Uni ver si da-
de Fe de ral do Pará, por in ter mé dio do sis te ma
POEMA  – Po bre za e Meio Ambi en te na Ama zô nia,

em par ce ria com o Ban co Mun di al, além de ou tros or -
ga nis mos in ter na ci o na is pri va dos.

Nos dois dias de in ten sos de ba tes e pro fun das
re fle xões, fo ram re la ta das ex pe riên ci as pi lo to que es -
tão sen do de sen vol vi das nos vá ri os pa í ses ama zô ni-
cos, com a pers pec ti va do de sen vol vi men to sus ten tá-
vel. Fo ram tam bém pon tu a dos os gar ga los, as di fi cul-
da des que es ses ex pe ri men tos ti ve ram e que nos
per mi tem, de for ma am pla e abran gen te, pre ver
ações ne ces sá ri as, do pon to de vis ta go ver na men tal,
que pos si bi li te im ple men tar na re gião um novo mo de-
lo de de sen vol vi men to.

Co nhe cen do a re gião como co nhe ço, Sr. Pre si-
den te, co nhe cen do as ma ze las que es tão sen do de i-
xa das por um pro ces so de de sen vol vi men to ar ca i co,
pre da tó rio e de vas ta dor, que não res pe i ta nem con si-
de ram as pe cu li a ri da des da Ama zô nia, é de fato em -
pol gan te to mar co nhe ci men to dos re sul ta dos des se
work shop, onde fo ram apre sen ta dos ex pe ri men tos
exi to sos, de sen vol vi dos em vá ri os pa í ses da re gião
ama zô ni ca, numa pro va con cre ta de que é pos sí vel
pro mo ver pro je tos que ge rem de sen vol vi men to eco-
nô mi co e so ci al, con ci li an do isso com res pon sa bi li da-
de am bi en tal.

Uma, en tre as ex pe riên ci as re la ta das, foi a do
POEMA  – Po bre za e Meio Ambi en te na Ama zô nia
que, em co o pe ra ção com par ce i ros de ins ti tu i ções pú -
bli cas, da so ci e da de ci vil e do se tor pri va do, con se-
guiu in cen ti var a or ga ni za ção pró pria das co mu ni da-
des ru ra is, em tor no de suas ne ces si da des bá si cas, o
uso sus ten tá vel de seus es pa ços pro du ti vos  – ro ça-
dos, quin ta is e áre as ex tra ti vas  – pro cu ran do au men-
tar a ren da das fa mí li as en vol vi das com es tra té gi as
de agre ga ção de va lor às ma té ri as-pri mas por elas
pro du zi das.

Com essa es tra té gia e com esse es pí ri to, con -
se guiu-se, por exem plo, im ple men tar no nor des te pa -
ra en se a ca de ia pro du ti va da fi bra do coco, en vol ven-
do des de o plan tio até a pro du ção de fi bras, das mais
di ver sas qua li da des e uti li za ções no mer ca do.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, com o uso do
co nhe ci men to po pu lar e tam bém do co nhe ci men to ci -
en tí fi co por meio de no vas tec no lo gi as, com a co o pe-
ra ção que en vol veu vá ri as par ce ri as, en tre as qua is: a 
pró pria co mu ni da de; o sis te ma POEMA/UFPA; o Go -
ver no do Esta do do Pará; o Ban co da Ama zô nia; o Mi -
nis té rio da Ciên cia e tec no lo gia; a FINEP; o CNPq;
ins ti tu i ções de fi nan ci a men tos in ter na ci o na is e tam-
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bém em pre sas, como a De i me lerCrysler, en tre ou-
tras, con se guiu-se im ple men tar ini ci a ti vas de com ba-
te à po bre za com o uso sus ten tá vel dos re cur sos na -
tu ra is. São pro je tos que co a du nam o res pe i to à re a li-
da de lo cal, ao meio am bi en te, man ten do a aten ção
ne ces sá ria para o mer ca do e para a vi a bi li da de eco -
nô mi ca, con di ções pri mor di a is para o en vol vi men to
da ini ci a ti va pri va da.

A ca de ia pro du ti va do coco en vol ve hoje cer ca
de 5.000 pes so as de 17 co mu ni da des ru ra is. A ex tra-
ção da fi bra se dá em 7 agro in dús tri as co mu ni tá ri as
no in te ri or do es ta do do Pará, que co mer ci a li zam o
pro du to no mer ca do lo cal para a in dús tria POMATEC.
Para se ter uma idéia, nos ca mi nhões da Mer ce-
des-Benz, o pro du to é uti li za do na con fec ção de en -
cos tos para as sen tos.

Essa é uma ex pe riên cia rica e exi to sa, que te ri-
am vá ri os as pec tos que po de ría mos res sal tar aqui
para que V. Exªs pu des sem per ce ber com ma i or pro -
fun di da de, o sen ti do do que es tou aqui re la tan do e ar -
gu men tan do. Mas vou pre fe rir, exa ta men te, abor dar
os per cal ços, me lhor ain da, as li ções e os de sa fi os
que ex pe riên ci as com esta, nos co lo ca e que pre ci sa-
mos re fle tir para, de al gum modo, agir e con tri bu ir
para a mul ti pli ca ção de pro je tos como este que, en -
ten do, é ade qua do para o de sen vol vi men to da re gião
Ama zô ni ca.

São gran des os de sa fi os em re la ção à cons tru-
ção de po lí ti cas pú bli cas na di re ção de um novo mo -
de lo de de sen vol vi men to para a Ama zô nia, que te nha
por prin cí pio: agre gar co nhe ci men tos ci en tí fi cos e
tec no ló gi cos, per ce ben do, an tes, as ver da de i ras vo -
ca ções da re gião; com pre en der os li mi tes e as pos si-
bi li da des de abs tra ir ri que zas de sua re a li da de di ver-
sa, que não pode ser des tru í da e nem de vas ta da e,
ain da, o res pe i to ao modo de vida e ao co nhe ci men to
tra di ci o nal das po pu la ções que ali vi vem e pre ci sam
ter pri o ri da de nos fru tos do de sen vol vi men to.

Uma pri me i ra ques tão que pre ci sa mos res pon-
der é: como a in ser ção do Esta do Na ci o nal, no con -
tex to do mun do glo ba li za do, vem afe tan do a for mu la-
ção e a im ple men ta ção de po lí ti cas de de sen vol vi-
men to sus ten tá vel para a Ama zô nia?

Pre ci sa mos res pon der ain da a esta per gun ta:
como am pli ar a ar ti cu la ção en tre o se tor pri va do, se -
tor pú bli co e or ga ni za ções não go ver na men ta is, para
for ta le cer um novo pro ces so de de sen vol vi men to
ama zô ni co que seja sus ten tá vel do pon to de vis ta

eco ló gi co e tam bém do pon to de vis ta eco nô mi co e
so ci al e que pro mo vam ver da de i ra men te a re du ção
da po bre za e das de si gual da des re gi o na is?

Não são pou cos os de sa fi os que se tem para su -
pe rar o mo de lo de de sen vol vi men to, hoje pre do mi-
nan te na re gião. Mo de lo este que tem con cen tra do
ain da mais as ri que zas e pro mo vi do, mu i tas ve zes
com re cur sos pú bli cos, a des tru i ção de gran des ex-
ten sões de ter ra para o de sen vol vi men to de uma ati vi-
da de ina de qua da, ex pul san do mu i tas ve zes o ca bo-
clo, o ín dio, en fim, o na ti vo que ali vive e de ve ria ser a
pri o ri da de.

Arris co di zer que os pro ble mas eco nô mi cos, so -
ci a is e am bi en ta is da re gião são de or dem po lí ti ca.
Até aqui, os go ver nos se li mi ta ram a fa zer um di ag-
nós ti co, a iden ti fi car os pro ble mas, mas não ti ve ram a
ca pa ci da de de in ter fe rir na re a li da de, de di re ci o nar o
de sen vol vi men to, de im pe dir que for mas pre da tó ri as
de ações go ver na men ta is e tam bém pri va das con ti-
nu as sem a pro li fe rar e pro du zir des tru i ção e de si gual-
da de so ci al.

No go ver no Lula, essa re a li da de pre ci sa ser mu -
da da e o será. Não é pos sí vel que as ins ti tu i ções de
de sen vol vi men to que atu am na re gião con ti nu em fi -
nan ci an do pro je tos que não se co a du nem com esse
novo mo de lo de de sen vol vi men to. Não é pos sí vel que 
no atu al go ver no con ti nu e mos a gas tar mais em com -
ba te às que i ma das na re gião ama zô ni ca do que em
pro gra mas para de sen vol ver e di fun dir al ter na ti vas à
uti li za ção de fogo na pre pa ra ção de ro ça dos.

No mo men to em que se es tru tu ra a Agên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia  – ADA, em subs ti tu i-
ção à SUDAM, na im ple men ta ção dos in cen ti vos fis -
ca is para o de sen vol vi men to da re gião, é ne ces sá rio
dis cu tir-se o tipo de pro je to que ser ve à re gião e, por -
tan to, que deva re ce ber o in cen ti vo go ver na men tal.

As ações do go ver no fe de ral, e tam bém dos go -
ver nos es ta du a is, pre ci sam ser mais bem ar ti cu la das.
O Mi nis té rio do Meio Ambi en te e o Iba ma pre ci sam
con ver sar com o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
que, por sua vez, tem de di a lo gar com o Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia e da Indús tria e Co mér cio e tam -
bém o da Jus ti ça, da Agri cul tu ra, da Re for ma Agrá ria,
en fim, não dá mais para cada um fa zer o que quer e
bem en ten de, sem que se te nha uma úni ca di re ção
um úni co ob je ti vo. Uma ação co or de na da e sin cro ni-
za da.
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A re gião ama zô ni ca tem de vi rar pri o ri da de.
Cabe ao go ver no fe de ral, em sin to nia com os go ver-
nos es ta du a is, im ple men tar de ações es tru tu ran tes
na di re ção de um novo mo de lo de de sen vol vi men to
para a Ama zô nia.

É pre ci so fa zer um am plo de ba te so bre as mu -
dan ças de eixo nas po lí ti cas para o de sen vol vi men to
da Ama zô nia, en vol ven do as Uni ver si da des, toda co -
mu ni da de ci en tí fi ca, se to res em pre sa ri a is e se to res
es tra té gi cos do go ver no. O mun do in te i ro sabe da im -
por tân cia es tra té gi ca da Ama zô nia, e nós, que vi ve-
mos aqui e te mos res pon sa bi li da de so bre ela, não
da mos a de vi da aten ção à re gião.

É impres cin dí vel en fren tar o pro ble ma das
ações ir re gu la res na re gião. São ne ces sá ri as ações
mais efe ti vas das For ças Arma das e da Po lí cia Fe de-
ral. É ne ces sá ria a ação go ver na men tal for te, por
meio do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e das uni -
ver si da des, no sen ti do de am pli ar o co nhe ci men to so -
bre a Ama zô nia e tam bém no pro ces so de pro te ção
des se co nhe ci men to. Hoje, em pre sas de pa í ses com
ma i or de sen vol vi men to tec no ló gi co es tão pa ten te an-
do as nos sas ri que zas e não fa ze mos ab so lu ta men te
nada.

Por tudo isso, é ne ces sá rio que o go ver no fe -
de ral as su ma, com a ma i or ur gên cia pos sí vel, o seu
pa pel no sen ti do de uni fi car e tor nar si mé tri ca as
ações go ver na men ta is e a de fi ni ção de po lí ti cas pú -
bli cas para a re gião, con cen tran do e so man do es for-
ços numa úni ca di re ção. Hoje os in ves ti men tos go-
ver na men ta is na Ama zô nia são par cos, quan do
com pa ra dos com os apli ca dos nas ou tras re giões do 
país e, ain da, con si de ran do o ta ma nho da nos sa
eco no mia. E o mais gra ve: os pou cos in ves ti men tos
que são efe ti va men te re a li za dos, em gran de par te,
vão para pro je tos ina de qua dos, por tan to, são mal
apli ca dos. Isso pre ci sa aca bar.

Pre ci sa mos de ação, Sr. Pre si den te. Da qui do
Se na do po de mos dar a nos sa par ce la de con tri bu i-
ção. So mos 27 se na do res da re gião ama zô ni ca.
Apro ve i to esta opor tu ni da de para co mu ni car que es -
tou man ten do con ta to com os ór gãos des ta Casa no 
sen ti do de re a li zar um gran de se mi ná rio so bre as
po lí ti cas pú bli cas para a Ama zô nia na pers pec ti va
de um novo mo de lo de de sen vol vi men to. A in ten ção
des sa ini ci a ti va é pro vo car o de ba te, é tra zer para
esta Casa re pre sen tan tes das uni ver si da des da re-

gião, dos ór gãos de fo men to e dos mi nis té ri os, cuja
atu a ção é es tra té gi ca para a re gião, para jun tos dis -
cu tir mos o de sen vol vi men to da Ama zô nia.

Os pro je tos que es tão sen do ex pe ri men ta dos
na re gião pre nun ci am o sur gi men to de um novo mo -
de lo de de sen vol vi men to com a par ti ci pa ção ma i or do 
ci da dão que vive na re gião e isso pre ci sa ser in cen ti-
va do, dis cu ti do e apro fun da do em ní vel de ação es tra-
té gi ca de go ver no.

Vol to a afir mar: os pro ble mas da Ama zô nia
hoje são de or dem po lí ti ca, eles es tão vin cu la dos ao 
pro ces so de to ma da de de ci são. Não se pode fa lar
no en fren ta men to da fome, da mi sé ria, da ge ra ção
de em pre go, sem fa lar em pro je tos que in clu am o ci -
da dão e te nham sin to nia com a re a li da de lo cal. Não
se pode fa lar do en fren ta men to do nar co trá fi co, da
gri la gem de ter ras, da ex plo ra ção do tra ba lho es cra-
vo e da ex plo ra ção ile gal de ma de i ra, sem que se
con si de re a ne ces si da de de uma pre sen ça mais
efe ti va do es ta do na re gião. Não se pode fa lar em
pro te ção da flo res ta e da bi o di ver si da de, sem que
se pen se em unir co nhe ci men to po pu lar e co nhe ci-
men to ci en tí fi co com in ves ti men tos pe sa dos nes sa
área.

O de sen vol vi men to da Ama zô nia pas sa ne ces-
sa ri a men te pela im ple men ta ção de pro je tos sus ten-
tá ve is, do pon to de vis ta so ci al, eco nô mi co e am bi-
en tal. E pro je tos que tri lham nes sa di re ção pres cin-
dem de uma ar ti cu la ção que ne ces sa ri a men te pas-
sa pelo agen te pú bli co, por or ga ni za ções da so ci e-
da de ci vil e, por fim, pelo se tor pri va do. E isso não
ocor re em lar ga es ca la, se não hou ver von ta de po lí-
ti ca.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Ha via
uma ses são ex tra or di ná ria con vo ca da para as 18
ho ras e 30 mi nu tos. Infe liz men te já ul tra pas sa mos
esse ho rá rio, mas de qual quer ma ne i ra va mos re a li-
zar a ses são con vo ca da ime di a ta men te após o en-
cer ra men to des ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 54 
mi nu tos.)
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Ata da 39ª Ses são De li be ra ti va, Extra or di ná ria,
em 15 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 e Ro meu Tuma

ÀS 18 HORAS E 55 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Alme i da Lima  – Alo i zio Mer ca dan te  – 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 Su plicy  – Efra im Mo ra is  – Eu rí pe des
Ca mar go  – Fer nan do Be zer ra  – Flá vio Arns  – Ga ri-
bal di Alves Fi lho  – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or  – Ger -
son Ca ma ta  – Gil ber to Mes tri nho  – He lo í sa He le na
– 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 mar Qu in ta ni lha  – Le o nel Pa van  – Lú cia Vâ nia  –
Luiz Ota vio  – Mag no Mal ta  – Mão San ta  – Mar ce lo
Crivel 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  – Sér gio
Ca bral  – Sér gio Gu er ra  – Sér gio Zam bi a si  – Serys
Slhes sa ren ko  – Sibá Ma cha do  – Tas so Je re is sa ti  –
Tião Vi a na  – Val dir Ra upp  – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – O ilus tre
Se na dor Ney Su as su na en ca mi nhou ao Ple ná rio,
para le i tu ra, por in ter mé dio da Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que dá
nova re da ção ao art. 5º, in ci so XLVII, su pri min do a le -
tra b do re fe ri do in ci so para per mi tir a pena de ca rá ter
per pé tuo.

Ora, a ga ran tia de que não ha ve rá pena de ca rá-
ter per pé tuo está no Tí tu lo II da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca, que tra ta dos di re i tos e ga ran ti as fun da men-
ta is, cujo Ca pí tu lo I é de di ca do aos di re i tos e de ve res
in di vi du a is e co le ti vos.

Por sua vez, o art. 60 da Cons ti tu i ção, em seu §
4º, de ter mi na que não será ob je to de de li be ra ção a
pro pos ta de emen da ten den te a abo lir os di re i tos e
ga ran ti as in di vi du a is. O di re i to da pes soa hu ma na de
não ser ape na da com pri são de ca rá ter per pé tuo está 
in clu í do en tre es ses di re i tos, ra zão pela qual esta
Pre si dên cia está im pe di da de dar tra mi ta ção à pro po-
si ção nes se sen ti do.

Nes sas con di ções, nos ter mos do art.48, Inci so
XI, do Re gi men to Inter no, de i xo de dar tra mi ta ção à
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção pe las ra zões que
aca bo de ex por.

É a se guin te a pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção:

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 2003

Alte ra o in ci so XLVII do art. 5º 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 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:

Arti go úni co. O in ci so XLVII do art. 5º da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 5º (...)
..............................................................
XLVII  – não ha ve rá pe nas:
a) de mor te, sal vo em caso de guer ra

de cla ra da, nos ter mos do art. 84, XIX;
b) de tra ba lhos for ça dos;
c) de ba ni men to:
d) cru éis;
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Jus ti fi ca ção

A so ci e da de vive ater ro ri za da e em so bres sal to
di an te da vi o lên cia e da bar ba ri da de dos cri mes que
têm sido co me ti dos. Os cri mi no sos afron tam a lei des -
fi lan do da sa fi a do ra men te sua im pu ni da de.

Ve ri fi ca mos que uma par te sig ni fi ca ti va dos de li-
tos vi o len tos são  pra ti ca dos por de li qüen tes com an -
te ce den tes cri mi na is que, gra ças a uma lei pro ces su-
al pe nal com pla cen te, após cur to pe río do de con fi na-
men to numa pe ni ten ciá ria, onde se aper fe i ço am em
sua bar bá rie, re tor nam à so ci e da de mais vi o len tos e
dis pos tos ao cri me.

Este tipo de de lin qüen te deve ser man ti do, em
de fi ni ti vo, apar ta do da so ci e da de que ele tan to ode ia
e des pre za. Um ban di do que pra ti ca um cri me he di-
on do, em cir cuns tân ci as que com pro vem sua cru el-
da de e des pre zo pela vida hu ma na, por exem plo, de-
ve ria re ce ber pena de ca rá ter per pé tuo.

Esta pro po si ção visa per mi tir o aper fe i ço a men to
do Di re i to Pe nal, com dis po si ti vos que per mi tam o
afas ta men to da so ci e da de, em de fi ni ti vo, de cri mi no-
sos de gran de pe ri cu lo si da de.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003.  – Se na-
do res Ney Su as su na  – Gil ber to Mes tri nho  – Luiz
Otá vio  – Le o mar Qu in ta ni lha  – Mão San ta  – Val -
dir Ra upp  – João Ri be i ro  – Pa u lo Octá vio  – De -
mós te nes Tor res  – Lú cia Vâ nia  – Ger son Ca ma ta
– João Ba tis ta Mot ta  – José Ma ra nhão  – Anto nio
Car los Ma ga lhães  – Mar ce lo Cri vel la  – Au gus to
Bo te lho  – Ga ri bal di Alves  – Ro me ro Jucá  – Pe dro
Si mon  – Sér gio Zam bi a si  – Sér gio Ca bral  – Val -
mir Ama ral  – Te o to nio Vi le la  – Amir Lan do  –
João Alber to Sou sa  – Alme i da Lima  – Re gi nal do
Du ar te  – Edu ar do Aze re do.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis -
tin ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra -
si le i ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi-
o la bi li da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da-
de, à se gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se-
guin tes:

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

XLVII  – não ha ve rá pe nas:

a) de mor te, sal vo em caso de guer ra de cla ra da,
nos ter mos do art. 84, XIX;

b) de ca rá ter per pé tuo;
c) de tra ba lhos for ça dos;
d) de ba ni men to;
e) cru éis;

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Com a
pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB  – PB)  – No bre
Pre si den te, usan do mes mo ar ti go, in ci so XI, do Re gi-
men to Inter no, peço a V.Exª que aca te a mi nha so li ci-
ta ção de re cor rer da de ci são de V. Exª en ca mi nhan-
do-a à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
para dis cus são. (RECURSO N 6, DE 2003)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Re ce bo o 
re cur so de V. Exª en ca mi nho a ma té ria à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

São as se guin tes as ra zões do re cur so:
Se nhor Pre si den tes
Re cor ro da de ci são de Vos sa Exce lên cia à CCJ, 

nos ter mos do in ci so XI, do art. 48 do Re gi men to
Inter no e apre sen to as mi nhas ra zões para o re cur so:

1. Esta mos che gan do ao pon to de fu são pre vi sí-
vel para o enor me cal de i rão so ci al que se foi en chen-
do nas úl ti mas dé ca das. O Esta do na ci o nal ab di cou,
des de que o Bra sil co me çou a exis tir como co lô nia e,
de po is, como Esta do in de pen den te, de cu i dar da or -
ga ni za ção e pro te ção da so ci e da de ci vil.

2. For nos de i xa dos ao nos so pró prio cu i da do ao
lon go de sé cu los, mes mo que se afir me que exis tem
or ga ni za ções po li ci a is e ju di ciá ri as mon ta das para o
ser vi ço e a pro te ção da so ci e da de.

3. Os fa tos re cen tes ocor ri dos no Rio de Ja ne i ro e
em ou tras gran des ci da des de mons tram ca bal men te a
fa lá cia do ar gu men to da exis tên cia de um Esta do ope -
ran te e a fa lên cia da au to ri da de cons ti tu í da como agen -
te de ma nu ten ção e in cen ti va do ra da or dem so ci al.

4. A si tu a ção do Rio de Ja ne i ro é par ti cu lar men-
te gra ve e em ble má ti ca do que irá se to mar o Bra sil
todo se não hou ver uma re vi são pro fun da do pa pel do 
Esta do cons ti tu í do na pre ser va ção da or dem so ci al.

5. O pro ble ma é ex tre ma men te com ple xo. E, se
ele pas sa in dis cu ti vel men te pela ques tão da cri mi na li-
da de or ga ni za da, o que, por si só já é uma aber ra ção,
per pas sa, tam bém, a ques tão do pla ne ja men to ur ba-
no, da pres ta ção de ser vi ços so ci a is às ca ma das
mais ca ren tes da po pu la ção, e da pre sen ça do Esta -
do den tro das co mu ni da des mais des fa vo re ci das so -
ci al men te.
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6. O Rio de Ja ne i ro é, do pon to de vis ta ge o grá fi-
co, um ver da de i ro cal de i rão fer ven te. Gi gan tes cas fa -
ve las en ca ra pi ta das em mor ros do mi nam, do pon to
de vis ta até mi li tar, ba ir ros in te i ros da ci da de. Nada a
di zer se as fa ve las fos sem ba ir ros po pu la res pro vi dos
de ser vi ços ade qua dos, cor re ta men te ur ba ni za dos e
nos qua is mo ra do res pu des sem vi ver uma vida ci da-
dã nor mal.

7. Acon te ce, con tu do, Se nhor Pre si den te, que
as fa ve las do Rio fo ram en tre gues aos tra fi can tes de
dro gas e aos ban dos cri mi no sos por urna de ci são, ou
me lhor, por uma omis são de li be ra da de go ver nos. O
re sul ta do não po de ria ser ou tro que não a qua se
guer ra ci vil que se ins ta lou na prin ci pal por ta de en tra-
da de tu ris tas no Bra sil.

8. E, se o Rio é um em ble ma, São Pa u lo não fica 
atrás, com sua fa bu lo sa po pu la ção fa ve la da nas pe ri-
fe ri as mais pe ri go sas do País; Belo Ho ri zon te ali-
nha-se no rol das ca pi ta is em es ta do de sí tio pelo
ban dos cri mi no sos.

9. E as sim por di an te, Cam pi nas, com os se-
qües tros; Go iâ nia com os rou bos de car gas; e a lis ta
se alon ga dia após dia. E o Esta do bra si le i ro só faz
cho rar sua in ca pa ci da de de re a ção e per der-se numa
re tó ri ca che ia de be las pa la vras e va zia de con te ú do.

10. Por isso, Se nhor Pre si den te, re a pre sen tei
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, re ti ran do a alí -
nea b do in ci so LXVII de seu ar ti go 5º, que atu al men te
in ter di ta a exis tên cia de pena de pri são per pé tua no
Bra sil.

11. Esta será uma res pos ta con cre ta que o Po -
der Le gis la ti vo dará aos cri mi no sos, di zen do-lhes que 
se rão ex clu í dos de modo per ma nen te do con ví vio so -
ci al. A so ci e da de bra si le i ra es ta rá di zen do a es ses
de lin qüen tes que não os ace i ta rá mais em seu seio,
de po is que eles hou ve rem trans pos to os um bra is dos
cri mes que des fi gu ram a paz so ci al.

12. Sr. Pre si den te, como nos é ain da pos sí vel
as sis tir a epi só di os como os que vêm ocor ren do no
Rio?: ca be ças en con tra das em ces tos de lixo de
shop píngs; bom bas em lo jas e lo ca is pú bli cos; me tra-
lha men to de ho téis. O que mais fal ta para que se con -
si de re a Na ção em es ta do de de fla gra ção’? Será pre -
ci so que se jam mor tos mu i tos ci da dãos mais, ou que
um po lí ti co im por tan te seja as sas si na do?

13. Ou vir e ver o no ti ciá rio de que o Ho tel Gló ria
foi me tra lha do é uma afron ta a toda a so ci e da de do
País. Hos pe da gem das mais tra di ci o na is e no bres do
Rio, o Ho tel Gló ria re ce beu, até bem pou co tem po, o
Pre si den te Ita mar Fran co. E con ti nua re ce ben do per -
so na li da des de to dos os ma ti zes.

14. O re ca do dos cri mi no sos não po de ria ser
mais ex plí ci to: es ta mos pron tos para ata car o po der
em seu âma go! Até mes mo as au to ri da des não es -
tão li vres de se rem as sas si na das, ape sar da pro te-
ção de que dis põem! Po de mos atin gi-las to das
mes mo as sim!

15. E o que di zer da li ber ta ção de gran de par te
dos in di ci a dos no pro ces so de rou bo de car gas em
Go iás, dos qua is nove são po li ci a is ci vis? Algu ma co i-
sa está pro fun da men te er ra da em nos so sis te ma po li-
ci al e ju rí di co.

16. Por que o in qué ri to po li ci al se es ten de além do
pra zo de ter mi na do em lei e, com isso, dá à de fe sa os ar -
gu men tos ne ces sá ri os para re i vin di car, com su ces so, o
re la xa men to da pri são pre ven ti va dos in di ci a dos?

17. Por que a jus ti ça se vê amar ra da ao fa zer
cum prir um ri tu al, quan do é no tó rio o ris co que a so ci-
e da de cor re com a li ber ta ção de sus pe i tos de cri mes
tão gra ves e al ta men te le si vos ao in te res se so ci al?
Algo está mu i to er ra do em nos so or de na men to e em
nos sos pro ce di men tos. Assim, di fi cil men te po de re mos
ter uma so ci e da de em paz, em or dem e pro te gi da.

18. Se nhor Pre si den te, não cabe mais ter gi ver-
sar! Pre ci sa mos agir logo, rá pi do, pro fun da men te. É
pre ci so co lo car em mo vi men to todo o apa ra to que a
so ci e da de tem para se de fen der.

19. Pes so as, equi pa men tos, leis, re es tru tu ra ção
ur ba na, ser vi ços so ci a is re no va dos, apa re lhos po li ci-
as e de in te li gên cia! Tudo!

20. Tudo o que for pos sí vel fa zer para que as co -
mu ni da des que hoje es tão pri si o ne i ras das gar ras
dos cri mi no sos de las se li ber tem. E o País como um
todo en con tre um or de na men to novo pe ran te os de-
sa fi os da cons tru ção de uma so ci e da de ci vi li za da,
pro te gi da dos trans gres so res da or dem so ci al ele i ta
por nos so povo.

21. E como se já não bas tas sem as im pli ca ções
so ci a is des sa ver da de i ra guer ra que te mos em nos so
País, vemo-nos às vol tas com gra ves pre ju í zos eco -
nô mi cos, pois ci da des como o Rio de Ja ne i ro, tra di ci-
o na is re cep to ras de tu ris mo in ter no e ex ter no, vêem
cair ver ti cal men te o nú me ro de vi si tan tes.

22. Po de ria ser di fe ren te, Sr. Pre si den te, quan do
nem mais os pon tos de tu ris mo es tão li vres dos cri mi-
no sos, quan do os ho téis são me tra lha dos ou bom bar-
de a dos?

23. De fato, ou re to ma mos as ré de as da si tu a-
ção ou ha ve re mos de nos de fron tar com uma cri se
só cio-ins ti tu ci o nal de pro por ções ain da di fí ce is de
ava li ar, mas cu jos cus tos para a Na ção se rão, cer ta-
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men te, al tís si mos e do lo ro sos de se rem pa gos, so-
bre tu do em vi das hu ma nas.

24. Se nhor Pre si den te, apro var a PEC que ora
pro po nho será um pas so im por tan te na bus ca de uma 
nova or dem ju rí di co-ins ti tu ci o nal para o Bra sil. E será
tam bém um mar co para o res ga te de nos sa ci da da-
nia, prin ci pal men te para os mi lhões de mar gi na li za-
dos que são obri ga dos a se sub me ter à or dem dos
cri mi no sos.

25. A es ses, que não en con tram am pa ro na so -
ci e da de, por fal ta de um or de na men to que os in clua
como ci da dãos ple nos, de ve mos uma res pos ta afir -
ma ti va de sua ci da da nia. De ve mos fa zer pre va le cer
os di re i tos hu ma nos para os que não es tão en car ce-
ra dos!

26. E a to dos os ou tros que vêem a cri mi na li da-
de in va dir o es pa ço de ci vi li da de que ha vi am cons tru í-
do de ve mos, tam bém, a res pos ta de que não será
per mi ti do que um ban do de ce le ra dos des tru am o
que, com mu i to sa cri fí cio, já se con se guiu nes te País.

27. Re cor ro da de ci são da CCJ e con fio que va -
mos apro var, sem medo, o ins ti tu to da pri são per pé-
tua no Bra sil e dar um bas ta à si tu a ção in to le rá vel
onde o Esta do fin ge que pune, o ban di do fin ge que
paga e to dos nós fin gi mos que es ta mos se gu ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Peço aos

Srs. Se na do res, para que se pos sa afe rir nú me ro para 
a vo ta ção de ma té ria, que re gis trem suas pre sen ças.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB  – SC)  – Está
de sa ti va do o pa i nel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Peço à
Se cre ta ria da Mesa que ime di a ta men te man de ati var
o pa i nel.

A pro vi dên cia de um novo re gis tro de pre sen ça
se deve a que o Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si-
le i ra (PSDB) e o PFL, pelo fato de não ter mos ain da
con clu í do acor do, de cla ra ram-se em obs tru ção. De
ma ne i ra que, como a Mesa dis se ao Ple ná rio que ia
sub me ter a ma té ria à apre ci a ção, ela só não será vo -
ta da se não ti ver mos no ple ná rio nú me ro su fi ci en te
para a vo ta ção.

Esta mos pre pa ran do o pa i nel para re gis trar a
pre sen ça das Srªs e dos Srs. Se na do res. (Pa u sa.)

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB  – PB)  – Sr.
Pre si den te, en quan to isso, V. Exª me con ce de a pa la-
vra?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB  – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr Pre si den te, aca bei

de re cor rer da de ci são de V. Exª por vá ri as ra zões.
Pri me i ra men te, por que o Bra sil mu dou. Hoje, te mos
dois “bra sis”: um Bra sil onde há pena de mor te, es-
quar te ja men to, ata ques e até guer ra de guer ri lhas  –
como está acon te cen do no Rio de Ja ne i ro   – , e um
ou tro Bra sil, dos bra si le i ros pa ca tos que que rem cum -
prir a Cons ti tu i ção. É pre ci so que te nha mos co ra gem
de mu dar a Cons ti tu i ção em al gu mas co i sas. Se esse
Bra sil pa ra le lo leva, de for ma tal, a lei a pon to zero, é
pre ci so que nos re a dap te mos.

Por essa ra zão apre sen tei esse pro je to e pedi a
V. Exª para re cor rer e per mi tir que a CCJ pu des se dis -
cu tir esse as sun to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT  – PA) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – V. Exª

tem a pa la vra pela or dem.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT  – PA.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.)  – So li ci to à
Pre si dên cia que faça soar a cam pa i nha, cha man do
as Sras e os Srs. Se na do res para com pa re ce rem à
ses são ex tra or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A so li ci ta-
ção de V. Exª está aten di da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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)
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
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Com a pa la vra o Se na dor Sér gio Ca bral para
profe rir pa re cer so bre a ma té ria.

PARECER Nº 210, DE 2003-PLEN

O SR. SERGIO CABRAL (PMDB  – RJ. Para
profe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa me di da pro vi só ria
foi fru to de um en ten di men to de, ba si ca men te, três ti -
tu la res de Go ver no que hoje não ocu pam as res pec ti-
vas ca de i ras: o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so e os Go ver na do res Olí vio Du tra e Ita mar Fran co.

Vejo o es for ço dos Lí de res de Ban ca da no sen ti-
do de che gar a um en ten di men to com os no vos ti tu la-
res dos Go ver nos Esta du a is, so bre tu do do Rio Gran -
de do Sul e de Mi nas Ge ra is, e o Go ver no Fe de ral.
Mas eu não po de ria de i xar de emi tir, Sr. Pre si den te,
nes te meu re la tó rio, a vi são que te nho de apro ve i ta-
men to des sa me di da pro vi só ria den tro de um PLV
que seja con subs tan ci a do na ga ran tia do an da men to,
do fun ci o na men to dos Esta dos bra si le i ros e de uma
re la ção pro fí cua com a União.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, nos ter mos re gi-
men ta is, apre sen to em ple ná rio o pa re cer de cor ren te
do exa me 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 em vis ta a im por tân cia da ma té ria e o seu 
ple no co nhe ci men to por par te dos de ma is Se na do-
res, pas so a pro fe rir di re ta men te o voto.

A Me di da Pro vi só ria em ques tão aten de aos re -
qui si tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, con -
for me bem de mons tra a Expo si ção de Mo ti vos que
acom pa nhou a sua edi ção, nos seus itens 9 a 11. A
ma té ria em ques tão não se en con tra no rol da que las
que não po dem ser ob je to de me di da pro vi só ria, ex -
pos to no § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pas sa-se ao 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 da Me di da Pro vi só-
ria em ques tão, con for me de ter mi na o § 1º, do art. 5º,
da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.
A ma té ria em vo ta ção, no que se re fe re à sua re per-
cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da
União, aten de às nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras
vi gen tes, em es pe ci al a Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as e a Lei Orça men tá ria da União.

Qu an to ao mé ri to, Sr. Pre si den te, o pa re cer é fa -
vo rá vel ao Pro je to de Lei de Con ver são apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos. A des cen tra li za ção das

ações ad mi nis tra ti vas da União é al ta men te con ve ni-
en te, em ra zão da ma i or pro xi mi da de dos Esta dos e
Mu ni cí pi os com o ci da dão e da ma i or pos si bi li da de de 
fis ca li za ção dos seus atos.

O Pro je to pode, no en tan to, ser apri mo ra do no
Se na do Fe de ral. Não há mo ti vo para a res tri ção con ti-
da na Me di da Pro vi só ria da trans fe rên cia de seg men-
tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral ape nas
aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral. Há ca sos em que
ro do vi as fe de ra is fo ram mu ni ci pa li za das. Não há mo -
ti vo, por tan to, para se ex clu ir os mu ni cí pi os des sa
trans fe rên cia.

Na ci da de do Rio de Ja ne i ro, te mos um caso
bem exem plar, com a Pre fe i tu ra as su min do a Ave ni da
Bra sil, que é uma ro do via fe de ral.

Além das mo di fi ca ções aci ma re fe ri das, faz-se
ne ces sá ria a mo di fi ca ção do in ci so I do art. 7º e su -
pres são do in ci so III do mes mo ar ti go do pro je to.

Qu an to ao in ci so I do art.7º, é pre ci so que se su -
pri ma a exi gên cia de que os Esta dos ou Mu ni cí pi os
ar quem com as des pe sas que efe ti va ram para a ma -
nu ten ção de es tra das fe de ra is caso o res pec ti vo con -
vê nio te nha sido efe ti va do “em de sa cor do com o pla -
no de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos”. Ou o Esta -
do gas tou di nhe i ro pró prio para man ter es tra das fe de-
ra is ou não gas tou. Se o Esta do com pro var que re a li-
zou gas tos para esse fim, tem di re i to ao res sar ci men-
to, ain da que a pró pria União não te nha es ta be le ci do
no res pec ti vo con vê nio o pla no de tra ba lho e de apli -
ca ção de re cur sos. Os Esta dos não po dem ser pre ju-
di ca dos, Sr. Pre si den te, por uma even tu al omis são
ad mi nis tra ti va da União no mo men to da ce le bra ção
do Con vê nio.

É le gí ti mo que o Pro je to es ta be le ça no art. 4º
que to dos os Con vê ni os fu tu ros de vem con ter o pla no
de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos. Não é le gi ti-
mo, no en tan to, que Con vê ni os an te ri o res que não
con te nham es ses re qui si tos se jam sim ples men te
des con si de ra dos, be ne fi ci an do-se as sim a União
com o lo cu ple ta men to sem ca u sa em des fa vor dos
Esta dos.

No que diz res pe i to ao in ci so III do art. 7º, este
tem que ser su pri mi do. Se man ti da essa re gra, os
Esta dos e Mu ni cí pi os que no pas sa do ar ca ram com a
res pon sa bi li da de pela ma nu ten ção de es tra das fe de-
ra is te rão que re nun ci ar ao res sar ci men to des ses va -
lo res des pen di dos para ob te rem no vos con vê ni os. Ou 
seja, quem se pron ti fi cou a aju dar na ma nu ten ção de
es tra das fe de ra is e as si nou con vê nio para tan to fi ca rá
em si tu a ção pior do que quem nun ca, em ne nhum
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mo men to, to mou a ini ci a ti va de au xi li ar o Go ver no Fe -
de ral nes sa ma té ria.

O con di ci o na men to da ce le bra ção de no vos
con vê ni os à re nún cia de cré di tos le gí ti mos an te ri o res
dá ao Pro je to uma fe i ção de co a ção do Go ver no Fe -
de ral aos Esta dos e lo cu ple ta men to sem ca u sa da-
que le em de tri men to des tes, o que não en con tra cri té-
rio de ra zo a bi li da de. Ou bem os cré di tos an te ri o res
dos Esta dos exis tem e o Go ver no Fe de ral deve res -
sar cir os gas tos dos Esta dos com a ma nu ten ção de
es tra das que não lhes per ten cem, ou es ses cré di tos
não exis tem, não ha ven do ra zão, por tan to, para uma
cláu su la de re nún cia am pla e ir res tri ta.

Por es sas ra zões, na for ma do dis pos to no § 3º
do art. 7º da Re so lu ção nº 01, de 2002, do Con gres so
Na ci o nal, o pa re cer é no sen ti do de apro var o Pro je to
de Lei de Con ver são nº 3, de 2003, com as se guin tes
emen das:

Emen da nº 10: O art. 1º pas sa a ter a
se guin te re da ção:

“Art. 1º A União po de rá trans fe rir para
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi-
os, 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 como os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.”

Inclua-se na re da ção fi nal o ter mo “Mu ni cí pi os”,
onde cou ber, nos §§ 1º e 3º do art. 1º, no art. 2º e
seu § 1º, art. 4º; art. 5º; art 6º e seu § 2º; in ci sos I e
II do art. 7º

Emen da nº 11: Acres cen te-se ao fi nal
do § 3º do art. 1º: “ou pelo Pre fe i to do res -
pec ti vo Mu ni cí pio”.

Emen da nº 12: O in ci so I, do art. 7º
pas sa a ter a se guin te re da ção:

Art. 7º ....................................................
I  – de cla ra ção pelo Esta do, pelo Dis tri to

Fe de ral ou pelo Mu ni cí pio, na for ma es ta be le-
ci da pela Advo ca cia-Ge ral da União, de que to -
dos 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, fo-
ram efe tu a das por sua con ta e or dem, não
cons ti tu in do obri ga ção da União;

Emen da nº 13: Fica su pri mi do o in ci so
III do art. 7º do Pro je to.

Sr. Pre si den te, esse é o nos so re la tó rio, ten tan-
do com pa ti bi li zar uma so lu ção de emer gên cia fe i ta ao 
fi nal de 2002. E nós sa be mos como ela foi fe i ta. So bra
para o Con gres so Na ci o nal a res pon sa bi li da de. A Câ -
ma ra Fe de ral já aper fe i ço ou a ma té ria em par te, e
cre io que, com este re la tó rio, da mos sen ti do à pos si-

bi li da de até de ou tros Esta dos se ha bi li ta rem no fu tu-
ro, mas com con di ções ra zoá ve is e não sen do su fo ca-
dos, sem se im pe dir que, de fato, essa trans fe rên cia
seja re a li za da.

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

É o se guin te o pa re cer na ín te gra.

PARECER Nº 210, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei de Con ver são
nº 3, de 2003 (pro ve ni en te da MP nº 82/02),
pro fe ri do no ple ná rio do Se na do, que “dis -
põe so bre a Trans fe rên cia da união para
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí-
pi os 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 cí fi ca, E dá ou tras pro vi dên ci as”.

I  – Re la tó rio e voto

Nos ter mos re gi men ta is, apre sen to em Ple ná rio
o pa re cer de cor ren te do exa me do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3/03, pro ve ni en te da 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”.

Ten do em vis ta a im por tân cia da ma té ria e o seu 
ple no co nhe ci men to por par te dos de ma is Se na do-
res, pas so a pro fe rir di re ta men te o voto.

A me di da pro vi só ria em ques tão aten de aos re -
qui si tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, con -
for me bem de mons tra a Expo si ção de Mo ti vos que
acom pa nhou a sua edi ção, nos seus itens 9 a 11. A
ma té ria em ques tão não se en con tra no rol da que las
que não po dem ser ob je to de me di da pro vi só ria, ex -
pos to no § 1º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pas sa-se ao 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 da me di da pro vi só-
ria em ques tão, con for me de ter mi na o § 1º, do art. 5º,
da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so Na ci o nal.
A ma té ria em vo ta ção, no que se re fe re à sua re per-
cus são so bre a re ce i ta ou a des pe sa pú bli ca da
União, aten de às nor mas or ça men tá ri as e fi nan ce i ras
vi gen tes, em es pe ci al a Lei de Di re tri zes Orça men tá-
ri as e a lei or ça men tá ria da União.

Qu an to ao mé ri to, Sr. Pre si den te, o pa re cer é fa -
vo rá vel ao Pro je to de Lei de Con ver são apro va do na
Câ ma ra dos De pu ta dos. A des cen tra li za ção das
ações ad mi nis tra ti vas da União é al ta men te con ve ni-
en te, em ra zão da ma i or pro xi mi da de dos es ta dos e
mu ni cí pi os com o ci da dão e da ma i or pos si bi li da de de 
fis ca li za ção dos seus atos.
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O Pro je to pode, no en tan to, ser apri mo ra do no
Se na do Fe de ral. Não há mo ti vo para a res tri ção con ti-
da na Me di da Pro vi só ria da trans fe rên cia de seg men-
tos da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral ape nas
aos Esta dos e Dis tri to Fe de ral. Há ca sos em que ro -
do vi as fe de ra is fo ram mu ni ci pa li za das. Não há mo ti-
vo, por tan to, para se ex clu ir os mu ni cí pi os des sa
trans fe rên cia.

Além das mo di fi ca ções aci ma re fe ri das, faz-se
ne ces sá ria a mo di fi ca ção do in ci so I, do art. 7º, su-
pres são do in ci so III, do mes mo ar ti go do Pro je to.

Qu an to ao in ci so 1, do art. 7º, é pre ci so que se
su pri ma a exi gên cia de que os es ta dos ou mu ni cí pi os
ar quem com as des pe sas que efe ti va ram para a ma -
nu ten ção de es tra das fe de ra is caso o res pec ti vo con -
vê nio te nha sido efe ti va do “em de sa cor do com o pla -
no de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos”. Ou o Esta -
do gas tou di nhe i ro pró prio para man ter es tra das fe de-
ra is ou não gas tou. Se o Esta do com pro var que re a li-
zou gas tos para esse fim tem di re i to ao res sar ci men-
to, ain da que a pró pria União não te nha es ta be le ci do
no res pec ti vo con vê nio o pla no de tra ba lho e de apli -
ca ção de re cur sos. Os Esta dos não po dem ser pre ju-
di ca dos por uma even tu al omis são ad mi nis tra ti va da
União no mo men to da ce le bra ção do Con vê nio.

É le gi ti mo que o Pro je to es ta be le ça no art. 4º
que to dos os Con vê ni os fu tu ros de vem con ter o pla no
de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos. Não le gí ti mo,
no en tan to, que Con vê ni os an te ri o res que não con te-
nham es ses re qui si tos se jam sim ples men te des con-
si de ra dos, be ne fi ci an do-se as sim a União com o lo cu-
ple ta men to sem ca u sa em des fa vor dos Esta dos.

No que diz res pe i to ao in ci so III, do art. 7º, este
tem de ser su pri mi do. Se man ti da essa re gra, os es ta-
dos e mu ni cí pi os que no pas sa do ar ca ram com a res -
pon sa bi li da de pela ma nu ten ção de es tra das fe de ra is
te rão que re nun ci ar ao res sar ci men to des ses va lo res
des pen di dos para ob te rem no vos con vê ni os. Ou seja, 
quem se pron ti fi cou a aju dar na ma nu ten ção de es tra-
das fe de ra is e as so nou con vê nio para tan to, fi ca rá em 
si tu a ção pior do que quem ne nhum de sem bol so fez
para au xi li ar o Go ver no Fe de ral nes sa ma té ria.

O con di ci o na men to da ce le bra ção de no vos
con vê ni os à re nún cia de cré di tos le gí ti mos an te ri o res,
dá ao Pro je to uma fe i ção de co a ção do Go ver no Fe -
de ral aos Esta dos e lo cu ple ta men to sem ca u sa da-
que le em de tri men to des tes, que não en con tra cri té rio
de ra zo a bi li da de. Ou bem os cré di tos an te ri o res dos
Esta dos exis tem e o Go ver no Fe de ral deve res sar cir
os gas tos dos Esta dos com a ma nu ten ção de es tra-
das que não lhes per ten cem, ou es ses cré di tos não

exis tem, não ha ven do ra zão por tan to para uma cláu -
su la de re nún cia am pla e ir res tri ta.

Por es sas ra zões, na for ma do dis pos to no § 3º,
do art. 7º, da Re so lu ção nº 1, de 2002, do Con gres so
Na ci o nal, o pa re cer é no sen ti do de apro var o Pro je to
de Lei de Con ver são nº 3, de 2003, com as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 10

1) Emen da nº 1: O art. 1º pas sa a ter a se guin te
re da ção:

“Art. 1º A União po de rá trans fe rir para
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi-
os, 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 como os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.”

Inclua-se na re da ção fi nal os Mu ni cí pi os, onde
cou ber, nos §§ 1º e 3º do art. 1º; art. 2º e seu § 1º; art.
4º; art. 5º art. 6º e seu § 2º; in ci sos I e II do art. 7º.

EMENDA Nº 11

2) Emen da nº 2: Acres cen te-se ao fi nal do §3º,
do art. 1º:

“ou pelo Pre fe i to do res pec ti vo Mu ni cí-
pio.”

EMENDA Nº 12

3) Emen da nº 3: O in ci so I, do art. 7º, pas sa a ter
a se guin te re da ção:

“Art. 7º  – omis sis
I  – de cla ra ção pelo Esta do, pelo Dis-

tri to Fe de ral ou pelo mu ni cí pio, 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, fo ram efe tu a das por sua con -
ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

EMENDA Nº 13

4) Emen da nº 4: Fica su pri mi do o in ci so III, do
art. 7º, do Pro je to.

Sala das Ses sões, 15 de abril de 2003. – Sér gio
Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, como Lí-
der.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e
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Srs. Se na do res, con si de ro um pas so mu i to im por tan te
para a so lu ção des sa ques tão da trans fe rên cia o re la tó-
rio lido pelo cor re to Se na dor pelo Rio de Ja ne i ro.

ou tro lado, nes te mo men to, es tou pe din do à mi -
nha Ban ca da que con sig ne a sua pre sen ça, até por -
que não cabe, a meu ju í zo, o mero jogo obs tru ci o nis-
ta, em bo ra ele seja le gal, de mo crá ti co e re gi men tal.
Estou pe din do a mi nha Ban ca da que sim ples men te
re a fir me a sua fé na pa la vra dos Lí de res da Casa e no 
acer to fe i to en tre nós. De boa-fé, com ple ta men te de -
sar ma do, te nho ab so lu ta con vic ção de que o que
acer tei com o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te, e com os de ma is Lí de res com re pre sen ta-
ção nes ta Casa foi que, a de pen der de uma tra ta ti va
en tre o Go ver no de Mi nas Ge ra is e o Pa lá cio do Pla -
nal to, fa ría mos a ses são ama nhã, pela ma nhã  – aí,
sim, im pre te ri vel men te com o nos so voto, para se fa -
zer o des fe cho des se caso de uma vez.

Por tan to, peço à Ban ca da que sim ples men te
con sig ne sua pre sen ça, e, com mu i ta con fi an ça e
tran qüi li da de, co lo co nas mãos do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te e dos de ma is Lí de res a de ci são que,
para mim, não pode ser ou tra, pelo que te mos de con -
vi ver nes ta Casa e pelo que te mos de cons tru ir de
con sen so e de cre di bi li da de  – e, como são vá ri os Lí -
de res, a cre di bi li da de tem de ser de mão sêx tu pla. Te -
nho a cer te za de que o que ouvi é exa ta men te o que
cor res pon de à ver da de. Não ha ven do o con sen so  – e 
o con sen so ain da não há hoje, a de pen der de cer tas
tra ta ti vas que es tão se dan do nes te mo men to –, vo ta-
ría mos essa ma té ria ja ma is hoje, mas, ama nhã, sim,
em bo ra con si de re mu i to im por tan te que o Re la tor te -
nha ex pen di do seu pon to de vis ta bri lhan te, como tem 
sido bri lhan te a car re i ra do Se na dor Sér gio Ca bral.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney.)  – Veja V.

Exª a di fi cul da de para se cum prir o Re gi men to Inter -
no. Se a Ban ca da de V. Exª com pa re ce, e esse com -
pa re ci men to já dá nú me ro para a vo ta ção, ine vi ta vel-
men te te re mos de sub me ter a ma té ria à vo ta ção. A
não ser que os Lí de res...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  – AM)  – Sr.
Pre si den te, se for as sim, isso muda um pou co mi nha
for ma de ver as co i sas. Qu an do as re gras se es ta be-
le cem, eu jogo o jogo. Da qui para fren te, se for as sim,
será as sim. Não me fal ta rá a lem bran ça nem com ba ti-
vi da de para de fen der meu pon to de vis ta. Se for as -
sim, se não hou ver, na ver da de, aten di men to ao que,
para mim, é um com pro mis so mu i to cla ro, a Ban ca da
do PSDB, aí, sim, des ta vez, com enor me con vic ção,
co lo ca-se em obs tru ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney.)  – Con sul to
o Lí der Alo i zio Mer ca dan te so bre o as sun to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT  –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si-
den te, es ta mos num pro ces so com ple xo de ne go ci a-
ção, por que te re mos ama nhã uma opor tu ni da de úni -
ca, que é a pre sen ça de to dos os Go ver na do res de
Esta do e o Pre si den te da Re pú bli ca numa re u nião
onde as ma té ri as fun da men ta is, evi den te men te, são
as re for mas tri bu tá ria e a pre vi den ciá ria; mas tam bém
será uma opor tu ni da de para re pac tu ar mos al gu mas
ques tões re le van tes para os Esta dos.

Esta me di da pro vi só ria tra ta de te mas sen sí ve-
is, par ti cu lar men te para al guns Esta dos que, ao fi nal
do ano pas sa do, fo ram be ne fi ci a dos por ela. É que a
ma té ria foi cons tru í da, so bre tu do, para ten tar so lu ci o-
nar uma si tu a ção de emer gên cia en fren ta da, à épo-
ca, por Mi nas Ge ra is e Rio Gran de do Sul. De po is, foi
es ten di da para vá ri os ou tros Esta dos e as sim, em
fun ção tal vez do fi nal de man da to, das con di ções em
que fo ram cons tru í das, ela de i xou uma sé rie de ares -
tas di fí ce is  – di fí ce is para os Go ver na do res que en -
tram e, so bre tu do, di fí cil para o Go ver no Fe de ral.

Não nos tem fal ta do em pe nho em bus car di ri mir
es ses con fli tos e cons tru ir um con sen so. Evi den te-
men te, te mos dis po si ção de aca tar o ape lo do PSDB.
Não há ne nhu ma ur gên cia na ci o nal que jus ti fi que não 
vo tar mos isso ama nhã, pela ma nhã. Sei do em pe nho
de V. Exª, como Pre si den te da Casa, em bus car vo tar
as ma té ri as. Pe las de fi ni ções re cen tes da Mesa, o
Go ver no tem to tal dis po si ção de apo i ar o Pre si den te
em to das as ini ci a ti vas. No en tan to, que ro afir mar que
o Go ver no está pron to para vo tar, mas con si de ro re le-
van te o ar gu men to do Lí der Arthur Vir gí lio, que pede
para que se vote a ma té ria ama nhã cedo. E como
ama nhã os Go ver na do res es ta rão jun to com o Pre si-
den te da Re pú bli ca, po de re mos en tão con cre ti zar
esse acor do den tro de um ob je ti vo mu i to ma i or, Sr.
Pre si den te, que é a re for ma tri bu tá ria e a pre vi den ciá-
ria, que se rão o foco das nos sas vo ta ções, do de ba te
na ci o nal e dos gran des te mas de in te res se da so ci e-
da de e que não po dem pros pe rar sem esse gran de
acor do dos Go ver na do res.

Em fun ção des sa dis po si ção sin ce ra dos Go ver-
na do res de pac tu a rem um gran de pro je to na ci o nal,
com re fe rên cia à re for ma pre vi den ciá ria e à re for ma
tri bu tá ria, pen so que este é um tema me nor, mas, por
ser sen sí vel para al guns Esta dos, o Go ver no Fe de ral
está dis pos to a di a lo gar e a bus car uma so lu ção pac -
tu a da e ne go ci a da.

Jul go que de ve mos aca tar a so li ci ta ção do Lí der
Arthur Vir gí lio e vo tar mos a ma té ria ama nhã, pela ma -
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nhã, sem qual quer tipo de di fi cul da de. É me lhor man ter-
mos esse am bi en te, esse cli ma, essa dis po si ção tão
cons tru ti va que tem ha vi do no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Não há
ne nhum in te res se da Pre si dên cia de que o bom an -
da men to dos ser vi ços des ta Casa seja di fe ren te. Uma 
vez que V. Exª e o Se na dor Arthur Vir gí lio es tão de
acor do nes sa di re ção, que ro sub me ter à Casa uma
so lu ção in ter me diá ria: mu i tos Se na do res aqui pre-
sen tes de se jam dis cu tir a ma té ria; as sim, sub me ti da
à dis cus são e ins tru í da, fa re mos a vo ta ção na ses são
que con vo co ime di a ta men te para ama nhã, às 10 ho -
ras, an te ci pan do a ses são or di ná ria da tar de, se V.
Exªs as sim con cor da rem. (Pa u sa.)

Des sa for ma, aten de rei a vá ri os Se na do res que
es tão ins cri tos e que me so li ci ta ram a dis cus são da
ma té ria ain da hoje. Como não que ro to lher o di re i to
dos Srs. Se na do res de dis cu tir a ma té ria, sub me to-a
à vo ta ção na ses são a re a li zar-se ama nhã, às 10 ho -
ras. Va mos dis cu tir a ma té ria! Essa é uma so lu ção
que aten de a to dos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
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, se rei bre ve. Qu e ro ape nas ex por a
po si ção do PFL e fa zer um re gis tro rá pi do das ne go ci-
a ções que vêm ocor ren do so bre a Me di da Pro vi só ria
nº 82, en vol ven do a Li de ran ça do Go ver no e as Li de-
ran ças do PMDB, do PSDB e do PFL.

No mo men to, en con tram-se pen den tes as so lu-
ções que di zem res pe i to fun da men tal men te a dois
Esta dos: Rio Gran de do Sul e Mi nas Ge ra is  – um do
PMDB e ou tro do PSDB. O PFL, por in ter mé dio dos
seus Go ver na do res, sen te-se qua se aten di do, mas é
so li dá rio com os ar gu men tos usa dos pe los Go ver na-
do res do Rio Gran de do Sul e de Mi nas Ge ra is.

Hoje, hou ve pro fun do en ten di men to en tre o Go -
ver na dor Aé cio Ne ves e re pre sen tan tes do Go ver no
Fe de ral, que ca mi nham para um acor do que de sá gua
no Mi nis té rio da Fa zen da. Tive a opor tu ni da de de fa -
lar pes so al men te com o Go ver na dor Aé cio Ne ves,
que se ma ni fes tou ani ma do com a pers pec ti va de so -
lu ção po si ti va. Não há, por tan to, por que não aten der
ao ape lo do Go ver na dor nem ou tra ra zão para não se
aguar dar até ama nhã, pela ma nhã, uma so lu ção po -
si ti va.

De qual quer ma ne i ra, o PFL vo ta rá a fa vor da
ma té ria. Esse é o nos so com pro mis so com a Li de ran-
ça do Go ver no, do PSDB e do PMDB. Po rém, mu i to
me lhor se vo tar mos em con sen so es ta be le ci do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Ape nas
te nho a agra de cer o es for ço dos Lí de res para o bom
an da men to dos tra ba lhos des ta Casa.

Con ce do a pa la vra ao 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,
as sim como dis se o Lí der José Agri pi no e ou tros Lí de-
res, es ta mos con clu in do com oti mis mo a ne go ci a ção,
es pe ran do vo tar ama nhã, como con se qüên cia da
con clu são da pró pria ne go ci a ção, e não in ver ten do
um pou co o pro ces so, o que re sul ta ria em veto, em
dis cór di as fu tu ras e em co i sas que não fi ca ri am bem,
sem dú vi da ne nhu ma, para essa re la ção que pros pe-
ra cada vez mais, de ma ne i ra ci vi li za da e em fun ção
do in te res se do País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A Pre si-
dên cia par ti ci pa des se es pí ri to de con ci li a ção exis-
ten te en tre as Li de ran ças.

O pa re cer é fa vo rá vel à me di da pro vi só ria, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3 de 2003,
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, com apre sen-
ta ção das Emen das nºs 10 a 13.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria
nº 82, de 2002, das emen das e do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é ine gá vel que os Esta dos bra si le i-
ros, que os mu ni cí pi os bra si le i ros pas sam por ex tre-
ma di fi cul da de eco nô mi co-fi nan ce i ra. Daí a ra zão
des sa me di da pro vi só ria. To da via, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pelo me nos no que diz res pe i-
to ao Esta do de Mato Gros so do Sul, que te mos obri -
ga ção de de fen der nes ta Casa, que re mos re i vin di car
do Go ver no Fe de ral um tra ta men to me lhor para nos -
so Esta do.

O Pre si den te Lula tem dis tin gui do com a sua
pre sen ça fí si ca o Esta do de Mato Gros so do Sul, ten -
do com pa re ci do à ex po si ção agro pe cuá ria e se com -
pro me ti do com al gu mas obras de re cu pe ra ção de es -
tra das, mas apro var a me di da pro vi só ria com o tex to
que veio da Câ ma ra e a por ta ria as si na da pelo Mi nis-
té rio da Fa zen da, po si ti va men te, Sr. Pre si den te, Sr.ªs
e Srs. Se na do res, pode e vai pre ju di car mu i to o Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

O que que ro e o que to dos que re mos é aju dar
os nos sos Esta dos. Qu e ro aju dar Mato Gros so do
Sul, mas não pos so com pre en der que, ten do de pa -
gar 13% de uma dí vi da que ne go ci ou e indo re ce ber
R$130 bi lhões  – que en tra ri am como re ce i ta lí qui da
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–, pas se o meu Esta do a pa gar tam bém 13% so bre
es ses R$130 bi lhões.

Sr. Pre si den te, isso é um as sal to ao meu Esta -
do. Po si ti va men te não pos so ace i tar isso. Estou nes ta
Casa para de fen der o Esta do de Mato Gros so do Sul
e te nho a im pres são que o Go ver na dor do meu Esta -
do e o Se cre tá rio de Fa zen da não ati na ram bem para
o que ocor re rá com o nos so Esta do.

Além do que fa lei, en tre ga re mos uma es tra da
en tre Go iás e Mato Gros so ori gi nal men te de res pon-
sa bi li da de do Go ver no Fe de ral, que tem no or ça men-
to para este ano R$20 mi lhões. Te re mos de en tre gar
294 qui lô me tros des sa es tra da, cuja pa vi men ta ção fi -
cou sob a res pon sa bi li da de do Esta do de Mato Gros -
so do Sul. Onde va mos en con trar di nhe i ro para fa zer
isso?

Esta do de Mato Gros so do Sul pre ci sa de mais
aten ção. Não pos so ace i tar uma si tu a ção des sa! Isso
é um as sal to ao Esta do de Mato Gros so do Sul. O
meu Esta do é go ver na do pelo Par ti do dos Tra ba lha-
do res. Nun ca ne guei o meu apo io ao Go ver no do
Mato Gros so do Sul e não o ne ga ria ago ra! E en ten do
que apo i ar o meu Esta do é fa zer este aler ta, é pe dir
ao Go ver no Fe de ral que tra te me lhor Mato Gros so do
Sul, é pe dir ao Go ver no Fe de ral que ex clua da re ce i ta
lí qui da os 13% que o Esta do tem de pa gar para sal dar
o seu com pro mis so com a União. Que isso não faça
par te da re ce i ta lí qui da!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a trans fe-
rên cia des sa es tra da, a BR–359, que liga Co xim a
Alci nó po lis, na di vi sa de Mato Gros so do Sul com Go -
iás, cuja ex ten são é na ver da de de 214 km, para a
res pon sa bi li da de do Esta do é dar com uma mão e ti -
rar com a ou tra. Essa es tra da tem o or ça men to para
este ano es ta be le ci do pela ban ca da fe de ral de R$20
mi lhões! Srªs e Srs. Se na do res, per gun to: esse ne gó-
cio é bom para o Esta do do Mato Gros so do Sul? Que
meus con ter râ ne os com pre en dam mi nha afli ção
quan do se dis cu te essa me di da pro vi só ria. Não sei da 
si tu a ção de ou tros Esta dos, como Mi nas Ge ra is, mas
sei da si tu a ção de Mato Gros so do Sul e ergo mi nha
voz em de fe sa do meu Esta do.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB  – MS)  –
Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Ra mez
Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS)  – Con ver-
sei com o Mi nis tro da Fa zen da, quan do S. Exª com pa-
re ceu à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e pedi
que aju das se o Mato Gros so do Sul, en vi an do re cur-
sos. Essa es tra da não pode ser as sun to so men te de
Mi nas Ge ra is com a União. Deve abran ger to dos os

Esta dos, in clu si ve o meu, um Esta do pro mis sor, um
Esta do que pa vi men tou es tra das de res pon sa bi li da de
do Go ver no Fe de ral. A BR–262, por exem plo, no tre -
cho que vai de Co rum bá até a ci da de onde nas ci, Três
La go as, foi cons tru í da in te i ra men te com re cur sos do
Go ver no do Esta do. Eis uma das ra zões da dí vi da que 
o Esta do tem para com a União. O Esta do pa vi men tou
uma es tra da fe de ral, e a União deve ao Esta do mu i to
mais do que os R$130 mi lhões que es tão na por ta ria.
Enten dam V. Exªs que tal quan tia não cons ti tui ne-
nhum be ne fí cio para o Mato Gros so do Sul, pois so -
bre es ses R$130 mi lhões, se apro va da a me di da pro -
vi só ria com a re da ção que veio da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, se rão co bra dos ju ros de 13% ao mês. Quem
não em pres ta di nhe i ro des sa for ma?

Srªs e Srs. Se na do res, pres te mos aten ção. Re -
ce be re mos R$130 mi lhões, so bre o que pa ga re mos
13%. Per gun to: quem é que não faz um ne gó cio des -
ses?

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – Se na dor
Ra mez Te bet, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Se na dor
Sér gio Ca bral, V. Exª só pode apar te ar com a li cen ça
do ora dor.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS)  – Eu con -
ce do a li cen ça, Sr. Pre si den te.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – Sr. Pre si-
den te, o Se na dor Ra mez Te bet per mi te-me gen til-
men te um apar te, e agra de ço tam bém a V. Exª. Escla -
re ço ao Se na dor Ra mez Te bet que o pro je to veio da
Câ ma ra Fe de ral com a ex clu são, no § 2º do art. 6º: 

(...)sen do que, para os fins pre vis tos
nas Leis nº 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 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.”

Foi ex clu í do.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS)  – No pa -

re cer de V. Exª?
O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – Não, o pro -

je to veio da Câ ma ra com esse tex to, e eu o man ti ve. V. 
Exª fi que tran qüi lo, por que es ta mos ex clu in do essa
pos si bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Se na dor
Ra mez Te bet, o Re gi men to não per mi te con tra-apar-
tes. Como V. Exª con ce deu um apar te, so li ci to ao Se -
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na dor Sér gio Ca bral que o faça sen ta do, para que o
Ple ná rio pos sa dis tin guir o ora dor.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – Sr. Pre si-
den te, V. Exª tem ra zão. Tra ta-se de uma ques tão de
for ma, mas que tem uma enor me im por tân cia. Por -
tan to, es cla re ço ao Se na dor Ra mez Te bet que está
ex clu í da essa pos si bi li da de do meu re la tó rio. Man te-
nho o re la tó rio que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ex clu in do esse va lor dos 13%.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS)  – Tan to
me lhor se for as sim.

Sr. Pre si den te, es tou en cer ran do, mas que ro
que as mi nhas pa la vras che guem até à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, à área eco nô mi ca do Go ver no, para
que essa es tra da, que liga Co xim a Alci nó po lis, na di -
vi sa de Mato Gros so do Sul com Go iás, que con ti nue
sob res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. O que adi -
an ta dar com uma mão e ti rar com a ou tra? To dos sa -
be mos que esse di nhe i ro que está indo para os Esta -
dos não é para con ser tar es tra das, não; é para pa gar
con tas. E de po is, onde en con trar di nhe i ro para con-
ser tar as es tra das que já es tão es bu ra ca das, es tra-
das que es tão em fran ga lhos, não só em meu Esta do,
mas tam bém em ou tras Uni da des da Fe de ra ção?

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª.
O meu ob je ti vo é o de aju dar o meu Esta do, o Go ver-
no do meu Esta do, a so ci e da de do meu Esta do. Faço
um ape lo ao Go ver no Fe de ral para que ela bo re uma
ou tra por ta ria a fim de aju dar o nos so Esta do, por que,
a atu al está apro ve i tan do da fra que za fi nan ce i ra de
Mato Gros so do Sul.

É isso que pen so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Com a

pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na, se gun da ora do ra
ins cri ta.

Estão ins cri tos para de ba ter a ma té ria os Se na-
do res Ju vên cio da Fon se ca, Del cí dio Ama ral e Tião
Vi a na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT  – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra)  – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, a ra zão da exis tên cia do
Se na do não é pe los be los olhos de al guém que os te -
nha  – não é o meu caso –, mas jus ta men te a Fe de ra-
ção. Esta é a ra zão da sua exis tên cia. Te mos obri ga-
ção de dis cu tir o mo de lo de fe de ra lis mo, se é com pe ti-
ti vo, se é co o pe ra ti vo.

Entre tan to, como co ra gem não te mos de fa zer o
de ba te do per cen tu al de com pro me ti men to da re ce i ta
lí qui da real dos Esta dos, pa gan do ju ros e ser vi ços da

dí vi da, como co ra gem não te mos de fa zer o de ba te
do mo de lo de fe de ra lis mo que que re mos, tra ba lha-
mos o que cabe: os pen du ri ca lhos  – o mes mo que es -
ta mos ago ra a fa zer.

Mas pen du ri ca lhos, as pas, por que são mi lhões,
qua se dois bi lhões, no ano pas sa do, mais 500 mi-
lhões, já no iní cio, e mais 500 mi lhões que vi rão.

Então, di ga mos exa ta men te o que está acon te cen-
do, o que vai acon te cer com essa me di da pro vi só ria?

Os fu tu ros Go ver na do res te rão como obri ga ção
ad mi nis trar a ma lha viá ria, que aqui está sen do es ta-
be le ci da e re pas sa da aos Esta dos em ca rá ter ir re vo-
gá vel, ir re tra tá vel. O que os atu a is Go ver na do res fi ze-
ram? Alguns já des ti na ram o di nhe i ro para ou tro fim. É
evi den te que, se pra ti ca ram cri mes con tra a ad mi nis-
tra ção pú bli ca, cabe às Assem bléi as Le gis la ti vas, aos 
Tri bu na is de Con ta in ves ti gar. Mas o que acon te ceu?
Gas ta ram o di nhe i ro com ou tra co i sa e pas sa ram a
res pon sa bi li da de aos fu tu ros di ri gen tes de ad mi nis-
trar a ma lha viá ria para o res to da vida.

O que irá acon te cer? Ora, aos no vos Go ver na-
do res, é pas sa do o di nhe i ro ago ra. No pri me i ro ano,
eles ad mi nis tram 25% da ma lha viá ria; no se gun do
ano, mais 20%, ou seja, só no quar to ano de man da-
to, ad mi nis tra rão 100% da ma lha viá ria. Só que o di -
nhe i ro re pas sa do pelo Go ver no Fe de ral já foi gas to
com o que se quis.

Então, di ga mos o que re al men te está sen do vo -
ta do! O di nhe i ro foi re pas sa do; al guns já o gas ta ram
com ou tras co i sas, e te mos esta me di da pro vi só ria
pas san do a res pon sa bi li da de de ad mi nis trar a ma lha
ro do viá ria fe de ral a to dos os fu tu ros Go ver na do res. É
isso que está de ter mi na do.

Sr. Pre si den te, quem anda de he li cóp te ro ou de
avião não con se gue iden ti fi car os bu ra cos das es tra das.
Mu i tos Esta dos não con se guem se quer ad mi nis trar as
suas es tra das vi ci na is, as suas ro do vi as es ta du a is.

Mas os fu tu ros go ver nan tes te rão essa res pon-
sa bi li da de. Isso por que, Sr. Pre si den te, sem pre se
pen sa que não dis cu ti mos o pro ble ma da dí vi da, o
pro ble ma da Fe de ra ção e, de po is, por pres são po lí ti-
ca de Go ver na dor, por pres são po lí ti ca de Ban ca da,
con se gui mos mu dar, mas aí o di nhe i ro já foi gas to e,
no ano se guin te, di zem: “Oh, mas aque le di nhe i ro não 
deu. Há mais bu ra cos nas es tra das ro do viá ri as”.

Aqui não há res sar ci men to, com pen sa ção, en -
con tro de con tas.Se qui se rem o en con tro de con tas,
as com pen sa ções, va mos de ba tê-los. Mas o que
está sen do es ta be le ci do nes ta me di da é: res pon sa-
bi li da de ad in fi ni tum para to dos os di ri gen tes pú bli-
cos e o di nhe i ro gas to ago ra, ou pior, já gas to.
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Sr. Pre si den te, é inad mis sí vel este tipo de de ba-
te na Casa. Aliás, os efe i tos que se ri am ge ra dos já
não o fo ram? Os efe i tos já fo ram ge ra dos! Então, por
que não se der ru ba esta me di da pro vi só ria e o Con -
gres so Na ci o nal, o Se na do  – como já ocor reu em ou -
tros ca sos  – uti li za sua prer ro ga ti va de cri ar um ato
le gi ti man do ações an te ri o res à vi gên cia dela? Mas o
pro ble ma é que há o mau cos tu me de dis cu tir o mo de-
lo de fe de ra lis mo e não de ba ter a si tu a ção de Esta dos
e Mu ni cí pi os, aí sur gem os pen du ri ca lhos. E que pen -
du ri ca lhos! Mi lhões são gas tos como con vém, al guns
já efe ti va dos, e ago ra a res pon sa bi li da de é trans fe ri da
ad in fi ni tum para ou tros di ri gen tes.

Por tan to, aos que uti li zam as es tra das, aos que
par ti ci pam da con vi vên cia, pa cí fi ca para al guns e as -
sas si na para ou tros, os bu ra cos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Com a
pa la vra o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB  – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, Mato Gros so do Sul é um Esta -
do emi nen te men te agrí co la e pe cuá rio. São 23 mi lhões
de ca be ças de boi, al guns mi lhões de to ne la das de
pro du ção de grãos, um Esta do emer gen te na área do
tu ris mo, com um cres ci men to ver ti ca li za do na eco no-
mia ini ci an do. Tra ta-se de uma gran de fron te i ra de de -
sen vol vi men to des te Cen tro-Oes te, não só Mato Gros -
so do Sul, mas tam bém Go iás e Mato Gros so. Enfim, é
uma re gião que pre ci sa ser po ten ci a li za da como pro -
du to ra, in cen ti va da como Esta do da Fe de ra ção, que,
na ver da de, pre ci sa não de sim ples aju da, mas de fo -
men to para a sua pro du ção, fo men to esse que pas sa,
an tes de tudo, pela in fra-es tru tu ra de es tra das.

Ve nho aqui hi po te car a mi nha so li da ri e da de às
pa la vras do Se na dor Ra mez Te bet, meu con ter râ neo.

Ocor re que a União deve para o Esta do de Mato
Gros so do Sul R$370 mi lhões por es tra das fe de ra is
fe i tas pelo Esta do de Mato Gros so do Sul. So mos cre -
do res de R$370 mi lhões, re co nhe ci dos pelo Go ver no
Fe de ral. E o que o Go ver no Fe de ral faz com esta mal -
fa da da Me di da Pro vi só ria nº 82?

O Go ver no, por meio des sa mal fa da da me di da,
de ter mi na a en tre ga para o Esta do do Mato Gros so
do Sul de R$130 mi lhões, R$130 mil por qui lô me tro
de es tra da cuja con ser va ção está sen do re pas sa da
ao nos so Esta do, uma es ta ti za ção de 980 qui lô me-
tros de es tra das.

Ora, meu Deus do Céu, so mos cre do res, não
nos pa gam e, quan do o fa zem, é um va lor ir ri só rio,
me nos da me ta de do que de vem. A União, que é a de -
ve do ra, ain da exi ge que o Esta do te nha que en go lir a

con ser va ção de 980 qui lô me tros de uma es tra da,
Srªs e Srs. Se na do res, com qui lô me tros sem pa vi-
men ta ção. Mu i tas es tra das uti li za das para o es co a-
men to da pro du ção pre ci sam ser as fal ta das, além
das que ne ces si tam de con ser va ção.

Mais ain da, a me di da pro vi só ria de ter mi na que
o Esta do do Mato Gros so do Sul, como os de ma is
Esta dos, tem que per do ar o cré di to res tan te; R$130
mi lhões o Esta do re ce be como pron to pa ga men to,
R$250 mi lhões, de ve mos per do ar, re nun ci an do ao di -
re i to de re i vin di car ju di ci al men te. Isso está na me di da
pro vi só ria.

É pre sen te de gre go. Não é tra tar o Ente Fe de ra-
ti vo com se ri e da de. É um gol pe da União con tra os
Esta dos.

Digo isso por que não sei como ace i tar uma me -
di da pro vi só ria como esta, que não tem o mí ni mo de
bom sen so com os Esta dos pro du to res des te País.

Voto con tra! Sou con tra! Uma me di da como esta 
só vai pri vi le gi ar o Go ver na dor do Esta do, que é do
PT e está hoje no Go ver no. O Go ver na dor já teve que
pa gar os sa lá ri os de no vem bro, de zem bro e dé ci mo
ter ce i ro fa zen do CDC, Cré di to Di re to ao Con su mi dor,
por que não dis pu nha de re cur sos para pa gar es sas
dí vi das. O que acon te ce? Esse di nhe i ro vai ser vir, e
mu i to bem, para pa gar as dí vi das pas sa das, pen den-
tes, in clu si ve em pre i te i ras que são cre do ras e o pes -
so al que tem que ser pago. E, no en tan to, exa u rem-se
os 130 mi lhões. Va mos fi car com as mes mas es tra-
das, sem con ser va ção, pre cá ri as, e a nos sa pro du ção
cada vez mais pre ju di ca da por essa in sen si bi li da de
do Go ver no Fe de ral.

Voto con tra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Com a

pa la vra o Se na dor Del cí dio Ama ral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT  – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den-
te, sem emo ção e ana li san do fri a men te a ques tão,
pri me i ra men te re gis tro a res pon sa bi li da de com que o
Go ver na dor Zeca do PT tem co man da do o Mato
Gros so do Sul. Ele re ce beu o Esta do   – é bom lem -
brar  – com o fun ci o na lis mo com qua tro me ses de sa -
lá rio atra sa do. Hoje es ta mos ab so lu ta men te em dia e
pa gan do to dos nos sos com pro mis sos, ape sar das di -
fi cul da des que en fren ta mos e das dí vi das que re ce-
be mos de apro xi ma da men te R$4 bi lhões, o que tor -
nou Mato Gros so do Sul um dos Esta dos mais en di vi-
da dos da Fe de ra ção.

Tam bém gos ta ria, com tran qüi li da de e se re ni da-
de, de ana li sar o pa re cer do Re la tor, Se na dor Sér gio
Ca bral, que de mons tra cla ra men te como essa ques -
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tão foi de ba ti da no Se na do Fe de ral e com os Esta dos
que já re ce be ram os re cur sos. Con vém lem brar que
Mato Gros so do Sul não re ce beu es ses re cur sos e
que, jun ta men te com o Ce a rá, os ple i te ia.

Há ain da três pon tos fun da men ta is. O pri me i ro é 
que, a des pe i to das crí ti cas apre sen ta das, os 13% da
re ce i ta, no pa re cer do Re la tor, meu caro Se na dor
Sér gio Ca bral, fo ram re ti ra dos. Então, é im por tan te
que isso fi que es cla re ci do. Para se cri ti car é pre ci so
que se leia an tes. Está aqui no pa re cer do Re la tor.

Ou tro pon to im por tan te: os re cur sos li be ra dos
são dis tri bu í dos em fun ção de uma pro gra ma ção
mon ta da: 25% até o quar to ano. Tam bém está mu i to
cla ro no po si ci o na men to do Re la tor.

E o ter ce i ro pon to, tam bém fru to do re la tó rio que 
o Se na dor Sér gio Ca bral aca bou de apre sen tar e dis -
tri bu ir nes te ple ná rio, é que não há ne nhu ma qui ta ção
de pas sa do no pa re cer do Re la tor.

Por tan to, acho que pre ci sa mos sair do de ba te
que não cor res pon de à re a li da de do nos so Esta do e
efe ti va men te dis cu tir aqui lo que a re pre sen ta, aqui lo
que re pre sen ta o tra ba lho, prin ci pal men te do Re la tor
Sér gio Ca bral, e de to dos os Esta dos que de ba te ram
esse tema.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – V. Exª me

per mi te um apar te, Se na dor Del cí dio Ama ral?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT  – MS)  –

Pois não, Se na dor.
O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB  – RJ)  – V. Exª ex -

pôs mu i to bem, quer di zer, subs cre vo as crí ti cas. O
meu re la tó rio im pe de a in clu são des ses re cur sos na
co bran ça dos 13%,  per mi te que o Esta do en tre, sim,
em li tí gio com a União por in ves ti men tos fe i tos pre-
gres sa men te e que o Esta do, como dis se o Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca em re la ção a Mato Gros so do
Sul, em que o Go ver no es ta du al in ves tiu re cur sos em
mais de 200km, tem di re i to de re i vin di cá-los. Isso está 
ga ran ti do no meu re la tó rio. Pre o cu pa-me quan do V.
Exª fala que vota con tra, por que, na ver da de, es ta mos
ga ran tin do es ses re cur sos. Ou vi mos os Go ver na do-
res Ger ma no Ri got to, Aé cio Ne ves e os Se na do res de 
to dos os Par ti dos para che gar mos a um re la tó rio. O
de sa ba fo da Se na do ra He lo í sa He le na está cor re to.
Esta mos aqui ten tan do re men dar uma so lu ção de fi -
nal de ano, emer gen ci al, fe i ta por três ti tu la res que
não es tão mais nos car gos: o Pre si den te da Re pú bli-
ca e os Go ver na do res de Mi nas Ge ra is e do Rio Gran -
de do Sul. O fato é que está aqui. A Câ ma ra já par ti ci-
pou des se pro ces so, ago ra é a vez do Se na do. Te mos
que en con trar uma so lu ção que não pre ju di que os

Esta dos, que não co me ta es sas in jus ti ças a que o Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca se re fe riu mu i to bem, que
o Esta do não pos sa, por uma ca mi sa-de-for ça, re que-
rer, re i vin di car in ves ti men tos pre gres sos no seu Esta -
do. Como veio da Câ ma ra, o res sar ci men to de in ves ti-
men tos pre gres sos es ta va im pe di do. Re ti rei esse en -
tra ve. Não en ten do, ao con trá rio de al guns tec no cra-
tas da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, que es ses re -
cur sos te nham que en trar na dí vi da dos Esta dos
como se fos sem re cur sos re pas sa dos a eles, quan do,
na ver da de, são uma con tra par ti da. Como bem dis se
a Se na do ra He lo í sa He le na, as es tra das fe de ra is es -
tão ar re ben ta das.A cada ano, cer ca de  25%  das es -
tra das se de te ri o ram e, em qua tro anos, se rão 100%
das es tra das fe de ra is. Não ti nha ca bi men to dar aos
Esta dos essa res pon sa bi li da de e co brar ain da 13%.
Então, pro cu rei, Sr. Pre si den te, ate nu ar essa me di da
pro vi só ria e per mi tir que, des se re men do para pa gar
13º sa lá rio nos Esta dos etc., saia algo pro du ti vo e po -
si ti vo nas re la ções dos Esta dos, in clu in do os Mu ni cí-
pi os e a União, na pos si bi li da de da des cen tra li za ção
do cu i da do com as es tra das fe de ra is, para que a po -
pu la ção pos sa, mais pró xi ma, ela como usuá ria, con -
tro lar seus go ver nan tes e co brá-los. Pen so que po de-
mos apro ve i tar o PLV e fa zer algo pro du ti vo para a
Na ção. Cor ro bo ro com as crí ti cas da Se na do ra He lo í-
sa He le na quan to ao eixo cen tral das re la ções en tre a
União e os Esta dos, com ple ta men te per ver ti do e mal
cos tu ra do ao fi nal do ano pas sa do. Mas, como é nos -
sa obri ga ção, va mos cum pri-la da me lhor ma ne i ra
pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Tem a pa -
la vra o Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB  – MS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  – Se na dor Del cí dio
Ama ral, ape nas que ro di zer ao Se na dor Sér gio Ama -
ral que vou tor cer para que o re la tó rio de S. Exª seja
apro va do. Qu e ro tam bém que a Casa en ten da o meu
pro nun ci a men to em fa vor do meu Esta do. De se jo que
o Se na dor Del cí dio, que é do Par ti do do Go ver na dor,
faça a re i vin di ca ção tal como está pro pon do, por que,
nes se caso, terá todo o meu apo io. O que não pode
ser fe i to é um mau ne gó cio para o Esta do do Mato
Gros so do Sul. Há que se fa zer um ne gó cio ade qua do
aos in te res ses da que le Esta do, como ele me re ce. O
re la tó rio de V. Exª está aju dan do, mas ele não foi
apro va do ain da.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT  – MS.
Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, para en cer-
rar, en ten do que fi ca ram mu i to cla ras: a pos tu ra de
Zeca do PT, do Go ver no de Mato Gros so do Sul, a si -
tu a ção em que re ce be mos o Esta do, to das as me di-
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das que to ma mos de aus te ri da de para co lo car Mato
Gros so do Sul em or dem e, ao mes mo tem po, o pa re-
cer des cri to pelo Re la tor Sér gio Ca bral, mu i to per ti-
nen te, que efe ti va men te cor res pon de às pre o cu pa-
ções aqui ema na das.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Tem a pa -

la vra o Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT  – AC. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, vejo que é um as sun to da ma i or re le vân cia
que o Se na do Fe de ral tra ta nes te mo men to. Gos ta ria
ini ci al men te de ex ter nar a mi nha con si de ra ção po si ti va
em re la ção ao com por ta men to que tem o Go ver no, por 
meio de sua Li de ran ça, de tor nar elás ti co esse de ba te,
da sua to le rân cia em bus car os mais am plos ca mi nhos
que pos sam re dun dar em uma so lu ção pac tu a da e
res pon sá vel en tre to dos os Par ti dos e Lí de res. Con si-
de ro que é um novo exer cí cio de de mo cra cia que o
Par la men to bra si le i ro vive na sua re la ção Se na do e
Go ver no. Acre di to que isso está sen do mu i to bom e
opor tu no para a re la ção en tre to dos os Par ti dos, ser -
vin do como um gran de ve tor da res pon sa bi li da de do
Par la men to com o in te res se pú bli co.

Enten do que essa ma té ria me re ce, mais do que
o in te res se de uma Uni da de da Fe de ra ção, uma re fle-
xão da res pon sa bi li da de que tem cada Esta do e tam -
bém a União, é evi den te.

Nós es ta mos fa lan do da pro ble má ti ca das vias
fe de ra is; de um as sun to que leva, do pon to de vis ta da 
sa ú de pú bli ca, há 500 mil fe ri dos por ano, nes te País.
Há 40 mil mor tos, no Bra sil, to dos os anos, em fun ção
dos aci den tes no trân si to, e as ro do vi as fe de ra is es -
tão for te men te in se ri das nis so.

Te mos que lem brar a ori gem e a cons tru ção
des se mo de lo. No Go ver no Fer nan do Hen ri que, edi fi-
cou-se esse pro ble ma, numa ten ta ti va de so lu ção de
um im pas se vi vi do pe los Esta dos. O Go ver no po de ria
perfe i ta men te ter in ves ti do R$2,3bi lhões no me lho ra-
men to das ro do vi as fe de ra is e, com isso, ob ter uma
mar ca de apro ve i ta men to po lí ti co in di vi du a li za do,
mas ha via ali ins ta la da uma pres são dos Go ver nos
Esta du a is em uma si tu a ção mu i to mais am pla do que
ape nas o pro ble ma da ma nu ten ção e re pa ra ção das
suas ro do vi as fe de ra is. E o Go ver no ce deu para Mi -
nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul e para di ver sos Esta -
dos, em um en ten di men to de que se ria o me lhor ca -
mi nho aten der a re i vin di ca ções de fi nan ci a men to da
ma nu ten ção e me lho ra men to de ou tras ati vi da des
que pu des sem re dun dar des sa co o pe ra ção fi nan ce i-
ra en tre o Go ver no Fe de ral e os Esta dos.

Esta mos vi ven do um mo men to di fí cil. Os Esta -
dos já be ne fi ci a dos re i vin di cam a re cu pe ra ção, re i vin-
di cam a sua si tu a ção de di ag nós ti co de pre ca ri e da de
com a ma nu ten ção das ro do vi as fe de ra is e bus cam,
hoje, uma al ter na ti va den tro da mes ma Me di da Pro vi-
só ria, que foi re sul ta do de um acor do, da pro cu ra de
en ten di men to.

É hora de apro fun dar mos esse de ba te e de re -
pen sar mos o pac to fe de ra ti vo. De ve mos ter res pe i to
por uma ins tân cia do pen sa men to da ges tão pú bli ca
bra si le i ra, que é a União. Ela não pode fi car per ma-
nen te men te so cor ren do os Esta dos. Esse não é o ca -
mi nho de um pac to fe de ra ti vo cor re to. Te mos de re vi-
sar o pa pel das Uni da des fe de ra das. Enten do que
Esta dos que pro cu ram cum prir com a sua ges tão pú -
bli ca da ma ne i ra mais oti mi za da pos sí vel, sem olhar
para ati tu des emer gen ci a is ape nas como me ros cu ra-
ti vos das re la ções po lí ti cas, con se guem um re sul ta do
me lhor.

Há go ver nan tes que não con se guem isso. Eles
vêem pas sar os qua tro anos da sua ges tão e, ao fi nal,
não têm di nhe i ro para pa gar o 13º sa lá rio dos ser vi do-
res pú bli cos. É pre ci so pen sar me lhor. Há Esta dos
que en con tram as suas al ter na ti vas; eles não têm de
per cor rer os cor re do res dos ór gãos da União para pe -
dir so cor ro a cada cri se de ges tão, a cada cri se de fi -
nan ci a men to.

Espe ro que essa me di da pro vi só ria, que será
vo ta da ama nhã, re dun de em am plo en ten di men to,
em uma re fle xão so bre a res pon sa bi li da de da ges tão
e que pos sa mos fa zer um acor do sem uma vi são pre -
da tó ria ten do em vis ta a União, sem que ela te nha de
ser sa cri fi ca da e, com ela, o povo bra si le i ro.

Acre di to que si tu a ções es pe ci a is têm de ser re -
vis tas nes te mo men to. Há uni da des da Fe de ra ção
que po dem ne go ci ar e am pli ar as suas bus cas de um
en ten di men to para su pe rar as di fi cul da des fi nan ce i-
ras que en fren tam. To da via, jus ti fi car essa Me di da
Pro vi só ria, di zen do que ela é o úni co ca mi nho para a
re cu pe ra ção das ro do vi as fe de ra is, é uma vi são que
não me pa re ce a mais sa u dá vel para quem quer
trans for mar o Se na do Fe de ral no pal co do gran de de -
ba te.

Espe ro que ama nhã, com a pre sen ça de to dos
os Go ver na do res no Con gres so Na ci o nal, pos sa mos
ce le brar um acor do à al tu ra das nos sas res pon sa bi li-
da des e do gran de de ba te que o Par la men to, a so ci e-
da de bra si le i ra e a Fe de ra ção me re cem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Com a
pa la vra o Se na dor Mão San ta.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB  – PI. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.)  – Sr. Pre si den te, em pri me i ro
lu gar, gos ta ria de ex ter nar-lhe mi nha gra ti dão. Con si-
de ro fun da men tal ter res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va
e sen si bi li da de po lí ti ca. Lem bro-me, Pre si den te José
Sar ney, que quan do eu era pre fe i to da mi nha ci da de
na tal, Par na í ba, ne nhum pre fe i to do Bra sil ti nha con -
di ção de pa gar o 13º sa lá rio. Ne nhum! Eu era tam bém
pre si den te do Con se lho da Asso ci a ção de Pre fe i tos
do meu Esta do. Na que la épo ca, uma co mis são, da
qual eu fa zia par te, veio a Bra sí lia con ver sar com V.
Exª, que, não sei se por ins pi ra ção ou acor do com
Deus, en vi ou a cada Mu ni cí pio do Bra sil nova quo ta
do Fun do de Par ti ci pa ção. Pa guei, en tão, o 13º. To dos
nós fi ze mos isso, o povo foi fe liz, a de mo cra cia con ti-
nu ou e es ta mos aqui! 

Gos ta ria tam bém de dar o tes te mu nho do meu
so fri men to e, ao mes mo tem po, da mi nha fe li ci da de
ao go ver nar o Pi a uí. Aqui es tão vá ri os com pa nhe i ros
que tam bém fo ram Go ver na do res. Enten do que Esta -
do não é para ter di nhe i ro, pois não é ban co. Qu an do
ele tem di nhe i ro, apa re cem pro ble mas, tais como:
uma epi de mia de den gue, uma pon te que cai, a ne -
ces si da de de cons tru ir uma es co la ou uma cre che, a
ne ces si da de de pren der um ban di do que apa re ce.
Esta do não é para ter di nhe i ro e não o tem, mas suas
fi nan ças pre ci sam es tar equi li bra das. Eu equi li brei a
si tu a ção do meu Esta do. Mas é mu i to di fí cil.

Eu sou mé di co, como Jus ce li no Ku bits chek, e
mé di co não é mu i to afe i to a nú me ro. Eu não sei como
é que o Mi nis tro da Fa zen da é mé di co. Está ali o gran -
de mé di co Anto nio Car los Ma ga lhães. Tam bém os
Se na do res Tião Vi a na e Pa pa leo Paes são mé di cos e 
sa bem que não con ta mos mu i to, não usa mos mu i to
os nú me ros. Qu an do a fe bre che ga a 42 gra us, o ter -
mô me tro que bra, e o do en te mor re. Doze por oito, é a
pres são ide al. Esses são os cál cu los. A gli co se não
deve pas sar de 120; a taxa de 250 já de nun cia di a be-
tes. Nós não co nhe ce mos mu i to bem os nú me ros.
Mas é sim ples! A nos sa gran de e que ri da Par la men-
tar Rita Ca ma ta, que de via ter sido nos sa can di da ta a
Pre si den te da Re pú bli ca,es ta be le ceu na lei de sua
au to ria que de ve ria ser 65%, de po is des ceu para 60.
Só aí vai 60%. Nós que go ver na mos vi mos esse dra -
ma re cen te, esse cho ro. Eu acho que che guei aqui
por que sou mu i to de vo to de São Fran cis co, por que
ad mi nis trar é com pli ca do. Para a edu ca ção é 25%  – é 
lei obri ga tó ria. Esse Con gres so foi mu i to for te, ao exi -
gir para a sa ú de tam bém 11% Não tem ne nhum Esta -
do que pa gue so men te 13%. 

O in te res san te é que vi e mos aqui de ze nas de
ve zes. O Se na dor Edu ar do Su plicy pro me teu que ia

ba i xar para 5% a alí quo ta na ne go ci a ção da dí vi da. S.
Exª pro me teu e deu sua pa la vra. Tive uma fé enor me
no Se na dor Edu ar do Su plicy. O vice-Pre si den te José
Alen car tam bém pro me teu 5%. Eu dis se: pron to. Aqui
está meu can di da to a vice-Pre si den te no PMDB. Ouvi 
isso na sala da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
quan do eu era Go ver na dor. Pen sei que iría mos ter
uma fol ga. Acre di tei, por que S. Exª es ta va no ca mi-
nho.Entre tan to, os Go ver na do res es ta vam numa si tu-
a ção mu i to di fí cil. No Pi a uí di ze mos  – des cul pem-me
– que es ta mos las ca dos.

Ain da há os pro ble mas e os in ves ti men tos. Para
go ver nar, é pre ci so se fa zer obras. Nos so ma i or Lí der
não foi o Se na dor José Sar ney, que foi Pre si den te do
Bra sil; foi Cris to, que fa lou bo ni to, mais bo ni to que a
Se na do ra He lo í sa He le na. Ele dis se: “Bem-aven tu ra-
dos os que têm fome e sede de jus ti ça.” Fez o dis cur so
mais bo ni to, que é o Pai Nos so. São 56 pa la vras que
re pe ti mos, que bal bu ci a mos e nos trans por ta mos da
ter ra aos céus a cada ins tan te. Foi o dis cur so mais bo -
ni to, mas não se gui mos Cris to por ca u sa des sas pa la-
vras e sim por que Ele fez obras. Cris to fez cego ver,
fez ale i ja do an dar, lim pou os le pro sos, ti rou o de mô-
nio dos en de mo ni nha dos, mul ti pli cou pe i xe, pão, vi -
nho. Ele fez obras. 

O Go ver na dor não tem nada, não tem re cur sos
para in ves ti men tos. Se cri ar mais obri ga ções para
eles, se fi ca rem res pon sá ve is por todo esse es tra go...

Qu e ro fa lar pelo Pi a uí, que é a mi nha pá tria. Ele
é gran de. Onde está o re pre sen tan te de Ser gi pe?
Acho que eu go ver na ria o Ser gi pe com uma lam bre ta,
no Pi a uí ca bem doze Ser gi pes, ca bem dez Ala go as. É
mu i to gran de o meu  Esta do.

Estão ti ran do a res pon sa bi li da de do pai, do Go -
ver no Fe de ral, e trans fe rin do-a para os Esta dos.  Isso
é des ca ra men to. Da qui a pou co vou ser de nun ci a do
no Con se lho de Éti ca. Até me re ço. Digo que isso é
des ca ra men to, por que é uma tro ca. Aqui está:

Su ge re-se po si ci o na men to fa vo rá vel
cha man do-se a aten ção para o fato de que
se rão can ce la dos re cur sos de res ta u ra ção e 
con ser va ção das ro do vi as do Pi a uí, ser vi-
ços de ma nu ten ção ter ce i ri za dos, cons tru-
ção de eclu sas em Par na í ba(...)

ter mi nar, ener gia de Boa Espe ran ça, lis ta da por
Jus ce li no, ter mi na da por Cas tel lo Bran co e con se gui-
da pelo gran de De pu ta do Mil ton Bran dão, que dá luz 
– não é o pro ble ma ener gé ti co?

(...) “cons tru ção do ter mi nal de gra néis
em Luiz Cor rea”, que é um por to ina ca ba do.
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“Cons tru ção de tre chos da BR – 330, da BR 
– 404, da BR – 235 e cons tru ção da pon te
so bre o rio Par na í ba.” Essa pon te vai li gar o
Pi a uí ao Ma ra nhão, Esta do do Se na dor
José Sar ney.

Tudo isso, aqui lo e não dá nada. Assim, eu que
amo tan to o meu Esta do, te rei até medo de go ver ná-lo
no fu tu ro por ca u sa des sa si tu a ção. É mu i to di fí cil.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Antes de
con ce der a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, pró xi ma
ora do ra ins cri ta, a Pre si dên cia de sig na, tam bém, o
no bre Se na dor Edu ar do Aze re do ora dor para a Ses -
são Espe ci al do dia 22 pró xi mo, em ho me na gem a
Bra sí lia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A Pre si-
dên cia con vo ca, tam bém, uma ses são ex tra or di ná ria
para ama nhã, pela ma nhã, às dez ho ras, com a mes -
ma pa u ta, e can ce la a ses são or di ná ria de ama nhã,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos.

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

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB  – RJ)  – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Tem a pa -
la vra, pela or dem, V. Exª.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB  – RJ)  – Sr.
Pre si den te, que ro ape nas es cla re cer ao Ple ná rio, a V.
Exª e a to dos nós que o Se na dor Mão San ta leu a Me -
di da Pro vi só ria nº 89  – é ou tra me di da pro vi só ria, não 
tem nada a ver com a Me di da Pro vi só ria 82, da qual
sou Re la tor. Essa é a Me di da Pro vi só ria nº 89; ela ain -
da virá para o Ple ná rio ana li sar. Então, só para es cla-
re cer. O Pi a uí não está ci ta do nela.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Qu e ro
tam bém cha mar a aten ção dos Srs. Lí de res para o
fato de que te mos tam bém ou tras me di das pro vi só ri-
as blo que an do a pa u ta. Va mos vo tar. Hou ve con sen-
so ape nas em re la ção a uma me di da, a pri me i ra da
pa u ta. Então, eu pe di ria aos Srs. Lí de res que se re u-
nis sem e de ter mi nas sem a con du ção das Li de ran ças
na vo ta ção das ou tras me di das pro vi só ri as que es tão
na pa u ta dos nos sos tra ba lhos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  – SP)  –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Tem a pa -
la vra, pela or dem, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  – SP.
Pela or dem.)  – Sr. Pre si den te, em vir tu de da mu dan-
ça do ho rá rio da con vo ca ção da ses são ex tra or di ná-
ria do Se na do para ama nhã, às dez ho ras, fica can ce-
la da a re u nião da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
que ou vi ria os Mem bros da Assem bléia Na ci o nal de
Cuba e o Emba i xa dor Jor ge Lez ca no Pé res, que, por
seu tur no, in for ma que es ta rá dis pos to a vir ou tro dia
para pres tar as ex pli ca ções so bre os epi só di os que
fo ram ob je to do re que ri men to dos Se na do res Ro me-
ro Jucá e Jef fer son Pé res.

Sr. Pre si den te, re ce be rei às 10 ho ras e 45 mi nu-
tos, no ga bi ne te do Se na dor Pa u lo Paim, que es ta rá
ama nhã no exer cí cio da Pre si dên cia, a de le ga ção da
Assem bléia Na ci o nal de Cuba. Po rém, a re u nião da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
será adi a da para re ce ber, em ou tro dia, o Emba i xa dor
Jor ge Lez ca no Pé res, em vir tu de de ha ver co in ci dên-
cia com a ses são de li be ra ti va or di ná ria do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Escla re-
ço a V. Exª que o nos so Re gi men to im pe de a re a li za-
ção das re u niões das Co mis sões uni ca men te du ran te
a Ordem do Dia. Na Hora do Expe di en te ou após a
Ordem do Dia, as Co mis sões es tão au to ri za das a
con ti nu ar suas re u niões.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  – SP)  –
Mes mo as sim, Sr. Pre si den te, por so li ci ta ção do pró -
prio Emba i xa dor, va mos pro ce der des sa ma ne i ra.
Então, a re u nião com o Emba i xa dor so bre os re fe ri-
dos epi só di os será re a li za da em ou tra opor tu ni da de.
Ama nhã, ha ve rá ape nas a vi si ta da de le ga ção da
Assem bléia Na ci o nal de Cuba à Pre si dên cia do Se -
na do e à da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, às 10 ho ras e 45 mi nu tos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – A de ci são
é de V. Exª, que, como to dos sa bem, in clu si ve a Mesa, 
con duz mu i to bem sua Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney)  – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB  – GO. Para dis -
cu tir. Sem re vi são da ora do ra.)  – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu gos ta ria, nes te mo men to, de
des to ar um pou co da dis cus são fe i ta até ago ra. Qu e-
ro, em pri me i ro lu gar, cum pri men tar o Se na dor Sér gio
Ca bral pela opor tu ni da de de seu re la tó rio. S. Exª con -
se guiu trans mi tir aque le pen sa men to que le vou à ne -
go ci a ção des ta me di da pro vi só ria.
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E que ro di zer tam bém a meus Pa res que essa
me di da pro vi só ria não nas ceu do nada. Ela é ins pi ra-
da num con vê nio as si na do en tre o Go ver no bra si le i ro
e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, onde
se es ta be le ce a des cen tra li za ção das es tra das bra si-
le i ras, es pe ci fi can do aque las que são es tra té gi cas,
que fi ca rão sob res pon sa bi li da de da União  – as de -
ma is se ri am res pon sa bi li da de do Esta do. Cou be aos
Esta dos, na opor tu ni da de, por in ter mé dio de seus
téc ni cos da área de trans por tes, es co lher aque las es -
tra das de cuja ma nu ten ção o Esta do se ria res pon sá-
vel.

Por tan to, acre di to que é sen sa to o que foi fe i to
aqui. O meu Esta do, Go iás, foi be ne fi ci a do. Esta mos,
sem dú vi da ne nhu ma, dan do um pas so à fren te em
re la ção a essa es co lha das es tra das que fi ca rão sob
a res pon sa bi li da de do Esta do de Go iás. E te nho cer -
te za de que a re cu pe ra ção des sas es tra das sob a
res pon sa bi li da de do Esta do será fe i ta com mais fa ci li-
da de e com eco no mia de re cur sos. Por tan to, que ro
de i xar aqui con sig na do meu voto fa vo rá vel a essa
me di da pro vi só ria.

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ-
nia, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais ora do res ins cri tos para a dis -
cus são da ma té ria, de cla ro en cer ra da a dis cus são.

A vo ta ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3,
de 2003, item 1 da pa u ta, será fe i ta ama nhã, a re a li-
zar-se às dez ho ras, na con vo ca ção ex tra or di ná ria, já
anun ci a da pelo Sr. Pre si den te José Sar ney.

As de ma is ma té ri as fi cam com sua apre ci a ção
so bres ta da.

São as se guin tes as ma té ri as cuja apre ci a ção
fica so bres ta da:

 – 2 –
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

  – 3 –
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:

  – 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
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  – 5  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, 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 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça -
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de di ver sas
em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor to tal de
R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de Inves ti-
men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449,550,00, para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção  – CMPOPF, que con clui 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:

  – 6  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, 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 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.896.000,00, 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. La u ra Car -
ne i ro, 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 90, 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 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, 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 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:

  – 8  – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 6, de 2003, que al te 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 os me di ca men 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, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 Ney Lo pes (PFL-RN), 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, com
emen da de re da ção, e pela re je i ção da Emen da nº 1,
apre sen ta da pe ran te a Co mis são.

Re la tor Re vi sor:

 – 9  – 
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:

 – 10  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, 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 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
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va lor de R$165.620.000,00, 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. Gus ta vo
Früet, 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:

  – 11  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, 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 95, 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, 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:

  – 12  – 
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:

 – 13  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, 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 97, de 2002, que al te 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, ten -
do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na der,
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:

 – 14  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, 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 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, 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 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, que con clui
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:

 – 15  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, 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 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, 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 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, que con clui 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:
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 – 16  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, 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 100, de 2002, que al te 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo Fru -
et, 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

 – 17  – 
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:

 – 18  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, 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$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui 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 des ta, e con trá rio
às cin co emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são
Mis ta.

Re la tor Re vi sor:

 – 19  – 
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)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 375, VIII, 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, ten do

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, 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, 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.

 – 20  – 
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 1.277/1995, 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, ten do

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
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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.

 – 21  – 
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 curs 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, ten do

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.

 – 22  – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172,DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, 

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-

to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – 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 Le o nel Pa van.

É lido o se guin te:

OFÍCIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 295, de 2003, de 15 do cor ren te, sub me ten do
à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, a Me di da Pro vi só ria nº
106, de 2003, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 5, de 2003, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro -
mo ção de Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, al te-

ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, e dá ou tras pro vi dên ci as.

É a se guin te ma té ria:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 5, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu-
ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de 
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  –
APEX-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Este avulso contém os seguintes documentos:

 – Pro je to de Lei de Con ver são nº 5, de 2003 
 – Me di da Pro vi só ria ori gi nal
 – Men sa gem do Pre si den te da Re pú bli ca nº
19/2003
 – Expo si ção de Mo ti vos nº 24/2003, do Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
 – Ofí cio nº 295/03 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 3/2003, 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
 – Emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta
 – 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 José Mú -
cio Mon te i ro (PSDB-PE) 
 – Fo lha de si nop se de tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos
 – Le gis la ção ci ta da

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 5, DE 2002

(Proveniente da Medida Provisória nº 106, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  –
APEX-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir

o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, na for ma de
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos,
de in te res se co le ti vo e de uti li da de pú bli ca, com o ob -
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je ti vo de pro mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de pro mo-
ção de ex por ta ções, em co o pe ra ção com o Po der Pú -
bli co, es pe ci al men te as que fa vo re çam as em pre sas
de pe que no por te e a ge ra ção de em pre gos.

Art. 2º Com pe te à APEX-Bra sil a pro mo ção co -
mer ci al de ex por ta ções, em con for mi da de com as po -
lí ti cas na ci o na is de de sen vol vi men to, par ti cu lar men te
as re la ti vas às áre as in dus tri al, co mer ci al, de ser vi ços
e tec no ló gi ca.

Art. 3º São ór gãos de di re ção da APEX-Bra sil:
I  – o Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por nove

mem bros;
II  – o Con se lho Fis cal, com pos to por três mem -

bros; e

III  – a Di re to ria Exe cu ti va, com pos ta por um
Pre si den te e dois Di re to res.

Art. 4º O Con se lho De li be ra ti vo será com pos to
por cin co re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e qua tro
de en ti da des pri va das, e res pec ti vos su plen tes, es co-
lhi dos na for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com
man da to de dois anos, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho De li be ra ti vo se rão de fi ni das
em re gu la men to.

Art. 5º O Con se lho Fis cal será com pos to por
dois re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e um da so ci-
e da de ci vil, e res pec ti vos su plen tes, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com man da to
de dois anos, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho Fis cal se rão de fi ni das em re -
gu la men to.

Art. 6º O Pre si den te da Di re to ria Exe cu ti va será
in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para exer cer o 
car go por um pe río do de qua tro anos, de mis sí vel ad
nu tum, po den do ser re con du zi do uma úni ca vez por
igual pe río do.

Art. 7º Os Di re to res se rão no me a dos pelo Pre -
si den te da APEX-Bra sil, por in di ca ção do Con se lho
De li be ra ti vo, para um pe río do de qua tro anos, de-
mis sí ve is ad nu tum, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do.

Art. 8º As com pe tên ci as e atri bu i ções do Con -
se lho De li be ra ti vo, do Con se lho Fis cal e dos mem-
bros da Di re to ria Exe cu ti va se rão es ta be le ci das em
re gu la men to.

Art. 9º Com pe ti rá ao Po der Exe cu ti vo su per vi-
si o nar a ges tão da APEX-Bra sil, ob ser va das as se-
guin tes nor mas:

I  – o Po der Exe cu ti vo de fi ni rá os ter mos do
con tra to de ges tão, que es ti pu la rá as me tas e ob je ti-
vos, os pra zos e res pon sa bi li da des para sua exe cu-
ção e es pe ci fi ca rá os cri té ri os para ava li a ção da
apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos à APEX-Bra sil;

II  – o or ça men to-pro gra ma da APEX-Bra sil
para a exe cu ção das ati vi da des pre vis tas no con tra-
to de ges tão será sub me ti do anu al men te à apro va-
ção do Po der Exe cu ti vo;

III  – para a exe cu ção de suas fi na li da des, a
APEX-Bra sil po de rá ce le brar con tra tos de pres ta ção
de ser vi ços com qua is quer pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas, sem pre que con si de re ser essa a so lu ção mais
eco nô mi ca para atin gir os ob je ti vos pre vis tos no
con tra to de ges tão, ob ser va dos os prin cí pi os da im-
pes so a li da de, mo ra li da de e pu bli ci da de;

IV  – o con tra to de ges tão as se gu ra rá ain da à
Di re to ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil a au to no mia
para a con tra ta ção e a ad mi nis tra ção de pes so al,
sob re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho;

V  – o pro ces so de se le ção para ad mis são de
pes so al efe ti vo da APEX-Bra sil de ve rá ser pre ce di do
de edi tal pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e ob-
ser va rá os prin cí pi os da im pes so a li da de, mo ra li da de
e pu bli ci da de;

VI  – o con tra to de ges tão es ti pu la rá li mi tes e
cri té ri os para a des pe sa com re mu ne ra ção e van ta-
gens de qual quer na tu re za a se rem per ce bi das pe-
los em pre ga dos da APEX-Bra sil, e con fe ri rá à Di re-
to ria Exe cu ti va po de res para fi xar ní ve is de re mu ne-
ra ção para o pes so al da en ti da de, em pa drões com -
pa tí ve is com os res pec ti vos mer ca dos de tra ba lho,
se gun do o grau de qua li fi ca ção exi gi do e os se to res
de es pe ci a li za ção pro fis si o nal; e

VII  – o con tra to de ges tão po de rá ser mo di fi-
ca do, de co mum acor do, no cur so de sua exe cu ção,
para in cor po rar ajus ta men tos acon se lha dos pela su -
per vi são ou pela fis ca li za ção.

Art. 10. A re mu ne ra ção dos mem bros da Di re to-
ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil será fi xa da pelo Con se-
lho De li be ra ti vo em va lo res com pa tí ve is com os ní ve is
pre va le cen tes no mer ca do de tra ba lho para pro fis si o-
na is de gra us equi va len tes de for ma ção pro fis si o nal e 
de es pe ci a li za ção.
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Art. 11. O Con se lho De li be ra ti vo apro va rá o
Esta tu to da APEX-Bra sil, no pra zo de ses sen ta dias
após sua ins ta la ção, ob ser va do o dis pos to nes ta lei.

Art. 12. Os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 8º ..................................................
§ 3º Para aten der à exe cu ção das po lí-

ti cas de pro mo ção de ex por ta ções e de
apo io às mi cro e às pe que nas em pre sas, é
ins ti tu í do adi ci o nal às alí quo tas das con tri-
bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti da des de
que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.318,
de 30 de de zem bro de 1986, de:

§ 4º O adi ci o nal de con tri bu i ção a que
se re fe re o § 3º será ar re ca da do e re pas sa-
do men sal men te pelo ór gão ou en ti da de da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ao Ce brae e
ao Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções APEX- Bra sil, na
pro por ção de oi ten ta e sete in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to ao Ce brae e de doze in -
te i ros e cin co dé ci mos por cen to à
APEX-Bra sil.” (NR)

 Art. 11. Ca be rá ao Con se lho De li be ra-
ti vo do Ce brae a ges tão dos re cur sos que
lhe fo rem des ti na dos con for me o dis pos to
no § 4º do art. 8º, ex ce to os des ti na dos à
APEX-Bra sil.
.......................................................... “ (NR)

Art. 13. Além dos re cur sos ori un dos das con tri-
bu i ções so ci a is a que se re fe re o § 4º do art. 8º da
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, cons ti tu em re -
ce i tas da APEX-Bra sil os re cur sos que lhe fo rem
trans fe ri dos em de cor rên cia de do ta ções con sig na-
das no Orça men to-Ge ral da União, cré di tos es pe ci a-
is, cré di tos adi ci o na is, trans fe rên ci as ou re pas ses, e
mais:

I  – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos e con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or ga-
nis mos e em pre sas;

II  – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

III  – os de cor ren tes de de ci são ju di ci al; e
IV  – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -

guel de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de.
Art. 14. A APEX-Bra sil po de rá ce le brar con vê ni-

os e con tra tos para de sen vol ver e cus te ar pro je tos e
pro gra mas com pa tí ve is com seus ob je ti vos so ci a is.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá, me -
di an te con vê nio, pres tar apo io téc ni co aos pro je tos e
pro gra mas de sen vol vi dos pela APEX-Bra sil.

Art. 15. A APEX-Bra sil apre sen ta rá anu al men te
ao Po der Exe cu ti vo, até 31 de ja ne i ro, re la tó rio cir-
cuns tan ci a do so bre a exe cu ção do con tra to de ges tão
no exer cí cio an te ri or, com a pres ta ção de con tas dos
re cur sos pú bli cos nele apli ca dos, a ava li a ção ge ral do 
con tra to de ges tão e as aná li ses ge ren ci a is ca bí ve is.

Art. 16. Até o dia 31 de mar ço de cada exer cí cio,
o Po der Exe cu ti vo apre ci a rá o re la tó rio de ges -

tão e emi ti rá pa re cer so bre o cum pri men to do con tra-
to de ges tão pela APEX-Bra sil.

Art. 17. O Tri bu nal de Con tas da União fis ca li za-
rá a exe cu ção do con tra to de ges tão e de ter mi na rá, a
qual quer tem po, a ado ção das me di das que jul gar ne -
ces sá ri as para cor ri gir even tu a is fa lhas ou ir re gu la ri-
da des que iden ti fi car, in clu in do, se for o caso, a re co-
men da ção do afas ta men to de di ri gen te ou da res ci-
são do con tra to, ao Po der Exe cu ti vo.

Art. 18. A APEX-Bra sil re me te rá ao Tri bu nal de
Con tas da União, até 31 de mar ço do ano se guin te ao
tér mi no do exer cí cio fi nan ce i ro, as con tas da ges tão
anu al apro va das pelo Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 19. A par tir da data de sua ins ti tu i ção, fi cam
trans fe ri dos para a APEX-Bra sil os em pre ga dos, me -
di an te su ces são tra ba lhis ta, e os bens mó ve is e imó -
ve is alo ca dos ou des ti na dos às ati vi da des da uni da de
ad mi nis tra ti va do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro
e Pe que nas Empre sas  – SEBRAE, de no mi na da
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções -APEX.

Art. 20. O Se brae de ve rá, no pra zo má xi mo de
vin te dias, a con tar do iní cio das ati vi da des da
APEX-Bra sil, re ma ne jar, trans por ou a ela trans fe rir,
as do ta ções or ça men tá ri as apro va das no seu or ça-
men to do exer cí cio de 2003 em fa vor da sua Agên cia
de Pro mo ção de Expor ta ções  – APEX, man ti da a
mes ma clas si fi ca ção fun ci o nal-pro gra má ti ca, ex pres-
sa por ca te go ria de pro gra ma ção em seu me nor ní vel,
in clu si ve os tí tu los, des cri to res, me tas e ob je ti vos, as -
sim como o res pec ti vo de ta lha men to por es fe ra or ça-
men tá ria, gru pos de des pe sa, fon tes de re cur sos,
mo da li da des de apli ca ção e iden ti fi ca do res de uso.

Art. 21. A APEX-Bra sil fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, no pra zo de ses sen ta dias a par tir da
sua cri a ção, o ma nu al de li ci ta ções que dis ci pli na rá
os pro ce di men tos que de ve rá ado tar.

Art. 22. No caso de ex tin ção da APEX-Bra sil, os
le ga dos, do a ções e he ran ças que lhe fo rem des ti na-
dos, bem como os de ma is bens que ve nha a ad qui rir
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ou pro du zir se rão in cor po ra dos ao pa tri mô nio da
União.

Art. 23. Fi cam con va li da dos, para to dos os fins
de di re i to, os atos de re es tru tu ra ção da Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções  – APEX, ob je to do De cre-
to nº 2.398, de 21 de no vem bro de 1997, pra ti ca dos
até a data de vi gên cia des ta lei, es pe ci al men te os re -
fe ren tes à cons ti tu i ção, pelo Ser vi ço Bra si le i ro de
Apo io as Mi cro e Pe que nas Empre sas  – SEBRAE,
em de cor rên cia de de ci são de seu Con se lho De li be-
ra ti vo Na ci o nal, da Agên cia de Pro mo ção de Expor ta-
ção S/A, sob a for ma de sua sub si diá ria in te gral, com
base no art. 251 da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro
de 1976, e al te ra ções pos te ri o res.” (NR)

Art. 23 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câmara dos Deputados, 25 de abril de 2003.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 106, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  –
APEX  – Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 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 É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – A.PEX-Bra sil, na for ma de
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos,
de in te res se co le ti vo e de uti li da de pú bli ca, com o ob -
je ti vo de pro mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de pro mo-
ção de ex por ta ções, em co o pe ra ção com o Po der Pú -
bli co, es pe ci al men te as que fa vo re çam as em pre sas
de pe que no por te e a ge ra ção de em pre gos.

Art. 2º Com pe te à APEX-Bra sil a pro mo ção co -
mer ci al de ex por ta ções, em con for mi da de as po lí ti cas
na ci o na is de de sen vol vi men to, par ti cu lar men te as re -
la ti vas às áre as in dus tri al, co mer ci al, de ser vi ços e
tec no ló gi ca.

Art. 3º São ór gãos de di re ção da APEX-Bra sil:
I  – o Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por sete

mem bros;

II  – o Con se lho Fis cal, com pos to por três mem -
bros; e

III  – a Di re to ria Exe cu ti va, com pos ta por um
Pre si den te e dois Di re to res.

Art. 4º O Con se lho De li be ra ti vo será com pos to
por qua tro re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e três
de en ti da des pri va das, e res pec ti vos su plen tes, es co-
lhi dos na for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com
man da to de dois anos, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho De li be ra ti vo se rão de fi ni das
em re gu la men to.

Art. 5º O Con se lho Fis cal será com pos to por
dois re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e uni da so ci-
e da de ci vil, e res pec ti vos su plen tes, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com man da to
de dois anos, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho Fis cal se rão de fi ni das em re -
gu la men to.

Art. 6º O Pre si den te da Di re to ria Exe cu ti va será
in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para exer cer o 
car go por um pe río do de qua tro anos, de mis sí vel ad
nu tum, po den do ser re con du zi do uma úni ca vez por
igual pe río do.

Art. 7º Os Di re to res se rão no me a dos pelo Pre si-
den te da APEX-Bra sil, por in di ca ção do Con se lho De -
li be ra ti vo, para um pe río do de qua tro anos, de mis sí-
ve is ad nu tum, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Art. 8º As com pe tên ci as e atri bu i ções do Con se-
lho De li be ra ti vo, do Con se lho Fis cal e dos mem bros
da Di re to ria Exe cu ti va se rão es ta be le ci das em re gu-
la men to.

Art. 9º Com pe ti rá ao Po der Exe cu ti vo su per vi si-
o nar a ges tão da APEX-Bra sil, ob ser va da as se guin-
tes nor mas:

I  – o Po der Exe cu ti vo de fi ni rá os ter mos do con -
tra to de ges tão, que es ti pu la rá as me tas ob je ti vos, os
pra zos e res pon sa bi li da des para sua exe cu ção e es -
pe ci fi ca rá os cri té ri os para ava li a ção d. apli ca ção dos
re cur sos re pas sa dos à APEX-Bra sil;

II  – o or ça men to-pro gra ma da APEX-Bra sil para 
a exe cu ção das ati vi da des pre vis tas no con tra to de
ges tão será sub me ti do anu al men te à apro va ção do
Po der Exe cu ti vo;

III  – para a exe cu ção de suas fi na li da des, a
APEX-Bra sil po de rá ce le brar con tra tos de pres ta ção
de ser vi ços com qua is quer pes so as fí si cas ou ju rí di-
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cas, sem pre que con si de re ser essa a so lu ção mais
eco nô mi ca para atin gir os ob je ti vos pre vis tos no con -
tra to de ges tão, ob ser va do os prin cí pi os de im pes so-
a li da de, mo ra li da de e pu bli ci da de;

IV  – o con tra to de ges tão as se gu ra rá ain da à Di -
re to ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil au to no mia para a
con tra ta ção e a ad mi nis tra ção de pes so al, sob re gi-
me da Con so li da ção das Leis de Tra ba lho;

V  – o pro ces so de se le ção para ad mis são de
pes so al efe ti vo da APEX-Bra síl de ve rá se; pre ce di do
de edi tal pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e ob-
ser va rá os prin cí pi os da im pes so a li da de mo ra li da de
e pu bli ci da de;

VI  – o con tra to de ges tão es ti pu la rá li mi tes e cri -
té ri os para a des pe sa com re mu ne ra ção e van ta gens
de qual quer na tu re za a se rem per ce bi das pe los em -
pre ga dos da APEX-Bra sil, e con fe ri rá à Di re to ria Exe -
cu ti va po de res para fi xar ní ve is de re mu ne ra ção para
o pes so al da en ti da de, em pa drões com pa tí ve is com
os res pec ti vos mer ca dos de tra ba lho, se gun do o grau
de qua li fi ca ção exi gi do e os se to res de es pe ci a li za-
ção pro fis si o nal; e

VII  – o con tra to de ges tão po de rá ser mo di fi ca-
do, de co mum acor do, no cur so de sua exe cu ção,
para in cor po rar ajus ta men tos acon se lha dos pela su -
per vi são ou pela fis ca li za ção.

Art. 10. A re mu ne ra ção dos mem bros da Di re to-
ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil será fi xa da pelo Con se-
lho De li be ra ti vo em va lo res com pa tí ve is com os ní ve is
pre va le cen tes no mer ca do de tra ba lho para pro fis si o-
na is de gra us equi va len tes de for ma ção pro fis si o nal e 
de es pe ci a li za ção.

Art. 11. O Con se lho De li be ra ti vo apro va rá o
Esta tu to da APEX-Bra sil, no pra zo de ses sen ta dias
após sua ins ta la ção, ob ser va do o dis pos to nes ta me -
di da pro vi só ria.

Art. 12. Os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.8º....................................................
§ 3º Para aten der à exe cu ção das po lí-

ti cas de pro mo ção de ex por ta ções e de
apo io às mi cro e às pe que nas em pre sas, é
ins ti tu í do adi ci o nal às alí quo tas das con tri-
bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti da des de
que tra ta o art. 12 do De cre to-Lei nº 2.318,
de 30 de de zem bro de 1986, de:

..............................................................
§ 4º O adi ci o nal da con tri bu i ção a que

se re fe re o pa rá gra fo an te ri or será ar re ca da-
do e re pas sa do men sal men te pelo ór gão ou
en ti da de com pe ten te da Admi nis tra ção Pú-

bli ca Fe de ral ao CEBRAE e ao Ser vi ço So -
ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, na
pro por ção de oi ten ta e cin co por cen to ao
CEBRAE e de quin ze por cen to à
APEX-Bra sil.” (NR)

“Art. 11. Ca be rá ao Con se lho De li be ra-
ti vo do CEBRAE a ges tão dos re cur sos que
lhe fo rem des ti na dos con for me o dis pos to
no § 4º do art. 8º, ex ce to os des ti na dos à
APEX-Bra sil.

................................................... “(NR)

Art. 13. Além dos re cur sos ori un dos das con tri-
bu i ções so ci a is a que se re fe re o § 4º do art. 8º da
Lei nº 8.029, de 1990, cons ti tu em re ce i tas da
APEX-Bra sil os re cur sos que lhe fo rem trans fe ri dos
em de cor rên cia de do ta ções con sig na das no Orça-
men to-Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos
adi ci o na is, trans fe rên ci as ou re pas ses, e mais:

I  – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos e con tra tos ce le bra dos com en ti da des. or ga-
nis mos e em pre sas;

II  – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

III  – os de cor ren tes de de ci são ju di ci al; e
IV  – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -

guel de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de.
Art. 14. A APEX-Bra sil po de rá ce le brar con vê ni-

os e con tra tos para de sen vol ver e cus te ar pro je tos e
pro gra mas com pa tí ve is com seus ob je ti vos so ci a is.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá, me -
di an te con vê nio, pres tar apo io téc ni co e de pes so al
aos pro je tos e pro gra mas de sen vol vi dos pela
APEX-Bra sil.

Art. 15. A APEX-Bra sil apre sen ta rá anu al men te
ao Po der Exe cu ti vo, até 31 de ja ne i ro, re la tó rio cir-
cuns tan ci a do so bre a exe cu ção do con tra to de ges tão
no exer cí cio an te ri or, com a pres ta ção de con tas dos
re cur sos pú bli cos nele apli ca dos, a ava li a ção ge ral do 
con tra to de ges tão e as aná li ses ge ren ci a is ca bí ve is.

Art. 16. Até o dia 31 de mar ço de cada exer cí cio,
o Po der Exe cu ti vo apre ci a rá o re la tó rio de ges tão e
emi ti rá pa re cer so bre o cum pri men to do con tra to de
ges tão pela APEX-Bra sil.

Art. 17. O Tri bu nal de Con tas da União fis ca li za-
rá a exe cu ção do con tra to de ges tão e de ter mi na rá, a
qual quer tem po, a ado ção das me di das que jul gar ne -
ces sá ri as para cor ri gir even tu a is fa lhas ou ir re gu la ri-
da des que iden ti fi car, in clu in do, se for o caso, a re co-
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men da ção do afas ta men to de di ri gen te ou da res ci-
são do con tra to, ao Po der Exe cu ti vo.

Art. 18. A APEX-Bra sil re me te rá ao Tri bu nal de
Con tas da União, até 31 de mar ço do ano se guin te ao
tér mi no do exer cí cio fi nan ce i ro, as con tas da ges tão
anu al apro va das pelo Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 19. A par tir da data de sua ins ti tu i ção, fi cam
trans fe ri dos para a Apex-Bra sil os em pre ga dos. me di-
an te su ces são tra ba lhis ta, e os bens mó ve is e imó ve-
is alo ca dos ou des ti na dos às ati vi da des da uni da de
ad mi nis tra ti va do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro
e Pe que nas Empre sas  – SEBRAE de no mi na da
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções  – APEX.

Art. 20. O Se brae de ve rá, no pra zo má xi mo de vin -
te dias, a con tar do iní cio das ati vi da des da Apex–Bra sil,
re ma ne jar, trans por ou a ela trans fe rir, as do ta ções or -
ça men tá ri as apro va das no seu or ça men to do exer cí cio
de 2003 em fa vor da sua Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções  – APEX, man ti da a mes ma clas si fi ca ção
fun ci o nal–pro gra má ti ca, ex pres sa por ca te go ria de pro -
gra ma ção em seu me nor ní vel, in clu si ve os tí tu los. Des -
cri to res, me tas e ob je ti vos, as sim como o res pec ti vo de -
ta lha men to por es fe ra or ça men tá ria, gru pos de des pe-
sa, fon tes de re cur sos, mo da li da des de apli ca ção e
iden ti fi ca do res de uso.

Art. 21. A Apex-Bra sil fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, no pra zo de ses sen ta dias a par tir
da sua cri a ção, o ma nu al de li ci ta ções que dis ci pli na-
rá os pro ce di men tos que de ve rá ado tar.

Art. 22. No caso de ex tin ção da Apex-Bra sil. os
le ga dos, do a ções e he ran ças que 1h fo rem des ti na-
dos, bem como os de ma is bens que ve nha a ad qui rir
ou pro du zir se rão in cor po ra dos a. pa tri mô nio da
União.

Art. 23. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2003; 182º da Inde-
pen dên cia e 115 da Re pú bli ca.

MEN SA GEM Nº 19, DE 2003

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as o tex to da Me di da Pro vi só ria nº ‘106 , de 22 de ja -
ne i ro de 2003, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti-
tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção
de Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, al te ra os
arts. 82 e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 22 de ja ne i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº  24/GM-MDIC

Bra sí lia, 14 de ja ne i ro 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 á ele va da con si de-

ra ção de Vos sa Exce lên cia o pro je to de lei que au to ri-
za o Po der Exe cu ti vo da União a ins ti tu ir o Ser vi ço So -
ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções
do Bra sil  – APEX  – Bra sil, na for ma de pes soa ju rí di-
ca de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos, de in te res se
co le ti vo e de uti li da de pú bli ca, com o ob je ti vo de pro -
mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de pro mo ção de ex por-
ta ções. em co o pe ra ção com o Po der Pú bli co, es pe ci-
al men te as que fa vo re çam as em pre sas de pe que no
por te e a ge ra ção de em pre gos.

Atu al men te essa fun ção está sen do de sen vol vi-
da no âm bi to do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro
e Pe que nas Empre sas  – SEBRAE. que tem a na tu re-
za de Ser vi ço So ci al Au tô no mo, por in ter mé dio de
sua uni da de ad mi nis tra ti va de no mi na da Agên cia de
Pro mo ção Co mer ci al  – APEX. cri a da pelo De cre to nº
2.398, de 21 de no vem bro de 1997.

O mo ti vo de trans for mar-se essa uni da de ad-
mi nis tra ti va do Se brae em um Ser vi ço So ci al Au tô-
no mo in de pen den te, dá-se em vir tu de da mag ni tu de
que essa ati vi da de ga nhou numa eco no mia glo ba li-
za da e cada vez mais com ple xa, que exi ge um ma i-
or es for ço na pro mo ção co mer ci al de bens e ser vi-
ços bra si le i ros, ob je ti van do sua ex por ta ção, para
cada vez mais po der aten der a um nú me ro ma i or de 
pes so as, em pre sas e pro je tos. am pli an do e es pe ci a-
li zan do seu cam po de atu a ção, de modo a in cre-
men tar a ati vi da de ex por ta do ra do ar tis ta, do ar te-
são, da pe que na, mé dia e gran de em pre sa, Assim
am pli an do o aces so a ou tros mer ca dos para aque-
les que nor mal men te não o te ri am ou o te ri am com
di fi cul da des, ge ran do, as sim, mais tra ba lho, ren da e
em pre go. A for ma ção de um cír cu lo vir tu o so que
con gre gue au men to da pro du ção e a ge ra ção de no -
vos pos tos de tra ba lho pas sa, ne ces sa ri a men te, no
caso bra si le i ro, pelo in cre men to das ex por ta ções,
Esse au men to de pro du ção. em pre go e ren da guar -
dam es tri ta re la ção com o pro ces so de pro mo ção
co mer ci al res pon sá vel pela aber tu ra de no vas opor -
tu ni da des de ne gó ci os, São es sas opor tu ni da des de 
aces so a no vos mer ca dos in ter na ci o na is que con so-
li dam o cír cu lo vir tu o so de pro du ção, ren da e ge ra-
ção de em pre go.

Re co nhe ci da a ne ces si da de da se pa ra ção da
ati vi da de de pro mo ção co mer ci al de ex por ta ção das
ou tras ati vi da des do Se brae, se ria te me rá rio cri ar um
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ente com ca rac te rís ti cas di fe ren tes de um ser vi ço so -
ci al au tô no mo. con si de ran do as van ta gens des sa for -
ma nos as pec tos ju rí di cos, tri bu tá ri os e ad mi nis tra ti-
vos, além de pro pi ci ar a con ti nu i da de do mo dus ope -
ran di a que está atu al men te ade qua da.

Po rém, o novo de se nho ins ti tu ci o nal des se ser -
vi ço so ci al au tô no mo o apro xi ma das me tas, po lí ti cas
e de ma is ini ci a ti vas do Po der Pú bli co, no in cen ti vo ao
es for ço ex por ta dor na ci o nal, Para tan to são ins ti tu í-
dos dois ins tru men tos, qua is se jam, o Con tra to de
Ges tão e a pos si bi li da de de ce le bra ção de con vê ni os
com ór gãos e en ti da des pú bli cas.Instru men tos es ses
que per mi tem a con tra ta ção de me tas de de sem pe-
nho, con tro les e obri ga ções para a en ti da de, e tam-
bém oti mi zam as ações da nova en ti da de com o apro -
ve i ta men to e po ten ci a li za ção dos ati vos já exis ten tes
na es fe ra go ver na men tal, como a uti li za ção das es-
tru tu ras de pro mo ção co mer ci al exis ten tes no âm bi to
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e do Mi nis té rio
do De sen vol vi men to. Indús tria e Co mér cio Exte ri or,
te cen do um en tre la ça men to ins ti tu ci o nal en tre ór gãos
e en ti da des pú bli cas e pri va das.

Bus can do do tar de re ce i ta pró pria essa en ti da-
de, pro po mos a trans fe rên cia de par te do adi ci o nal às 
alí quo tas das con tri bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti-
da des de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.318.
de 30 de de zem bro de 1986, que atu al men te é des ti-
na do em sua to ta li da de ao Se brae por for ça da Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990. 0 per cen tu al pro pos to e
de 15% (quin ze por cen to) do to tal da ar re ca da ção
des se tri bu to, por tan to o Pro je to re di re ci o na os re cur-
sos que atu al men te são des ti na dos à ge rên cia Apex
para a nova en ti da de, de modo a ga ran tir-lhe, no mí ni-
mo, a mes ma base fi nan ce i ra que atu al men te pos sui
e não pre ju di ca as ou tras ini ci a ti vas do Se brae. Adi ci-
o nal men te, é cri a da a pos si bi li da de de ou tras for mas
de cap ta ção de re cur sos, tais como as pro ve ni en tes
do Orça men to-Ge ral da União, de con vê ni os, de acor -
dos e etc.

A nova en ti da de con ta rá com um Con se lho De li-
be ra ti vo, um Con se lho Fis cal e uma Di re to ria Exe cu ti-
va, com pos ta por um Pre si den te e dois Di re to res, ten -
do os Con se lhe i ros um man da to de dois anos e o Pre -
si den te, as sim como os Di re to res, um man da to de
qua tro anos, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez, a fim de ga ran tir uma sa u dá vel ro ta ti vi da de de
seus di ri gen tes, fi can do para o re gu la men to o ma i or
de ta lha men to quan to à sua for ma de no me a ção e
des ti tu i ção. As com pe tên ci as e atri bu i ções des ses ór -
gãos se rão de fi ni das em re gu la men to e no es ta tu to
da en ti da de, ob je ti van do ma i or fa ci li da de para ade-
quá-los á di nâ mi ca or ga ni za ci o nal.

Se nhor Pre si den te, são es sas as con si de ra ções
que tí nha mos a fa zer para jus ti fi car a pro pos ta ora sub -
me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, e cons ci en-

tes da im por tân cia do tema para a eco no mia na ci o nal,
da dos seus ime di a tos efe i tos so ci a is e eco nô mi cos,
emer ge sua re le vân cia e ur gên cia, mo ti vo pelo qual su -
ge ri mos sua trans for ma ção em Me di da Pro vi só ria.

Res pe i to sa men te,

PS-GSE nº 295

Bra sí lia, 15 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 5, de 2003, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 106/03), que
“Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al
Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções do
Bra sil  – APEX-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990, 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 Nº 3/2003

Assun to: Sub sí di os à apre ci a ção da Me di da Pro vi-
só ria nº 106, de 2003, quan to à ade qua ção or ça-
men tá ria e fi nan ce i ra.
Inte res sa do: Con sul tor Ge ral de Orça men tos, Fis-
ca li za ção e Con tro le

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
106, de 22 de ja ne i ro de 2003, no que con cer ne à
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra. Essa Me di da
Pro vi só ria “al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de
12 de abril de 1990, e dis põe so bre a ins ti tu i ção do
Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil.”

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, em exa me, al te ra os arts.
8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990 e dá ou -
tras pro vi dên ci as. O art. 8º teve al te ra do os pa rá gra fos
3º e 4º. O § 3º teve acres cen ta do, à re da ção ori gi nal, o 
se guin te tex to gri fa do:

“3º Para aten der à exe cu ção das po lí ti cas de
pro mo ção de ex por ta ções e de apo io às mi cro e às
pe que nas em pre sas, é ins ti tu í do adi ci o nal às alí quo-
tas das con tri bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti da des
de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.318, de 30 de
de zem bro de 1986, de:”

O art. 4º apre sen tou as se guin tes mo di fi ca ções
(em ne gri to) e acrés ci mos (em itá li co):

§ 4º O adi ci o nal da con tri bu i ção a que se re fe re
o pa rá gra fo an te ri or será ar re ca da do e re pas sa do
men sal men te pelo ór gão ou en ti da de com pe ten te da
Admi nis tra cão Pú bli ca Fe de ral ao CEBRAE e ao Ser -
vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, na pro por ção
de oi ten ta e cin co por cen to ao CEBRAE e de quin ze
por cen to à APEX-Bra sil.”

A mo di fi ca ção em ne gri to re fe re-se à subs ti tu i-
ção da ex pres são “pelo ór gão com pe ten te da Pre vi-
dên cia e Assis tên cia So ci al” por ór gão ou en ti da de
com pe ten te da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Já o art. 11 teve sua re da ção al te ra da de:

“Art. 11 Ca be rá ao Con se lho De li be ra-
ti vo a ges tão dos re cur sos de que tra ta o §
3º do art. 8º.”

Para:

“Art. 11 Ca be rá ao Con se lho De li be ra-
ti vo do CEBRAE a ges tão dos re cur sos que
lhe fo rem des ti na dos con for me o dis pos to
no § 4º do art. 8º, ex ce to os des ti na dos à
APEX-Bra siL”

As ou tras pro vi dên ci as da Me di da Pro vi só ria
em exa me re fe rem-se à ins ti tu i ção do Ser vi ço So ci al
Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções do 
Bra sil  – APEX-Bra sil, na for ma de pes soa ju rí di ca
de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos, com o ob je ti vo
de exe cu tar po lí ti cas de pro mo ção de ex por ta ções,
em co o pe ra ção com o Po der Pú bli co.

A APEX-Bra sil terá uma es tru tu ra ad mi nis tra ti va
com pos ta por um Con se lho De li be ra ti vo com sete
mem bros, um Con se lho Fis cal com três mem bro e
uma Di re to ria Exe cu ti va com pos ta de um Pre si den te
e dois Di re to res.

O art. 13 da Me di da Pro vi só ria nº 106 abre a
pos si bi li da de de trans fe rên cia de re cur sos de cor ren-
tes de do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral da
União, bem como de cré di tos es pe ci a is, adi ci o na is,
trans fe rên ci as e re pas ses para a APEX-Bra sil.

A Expo si ção de Mo ti vos nº 24/GM  – MDIC, que
en ca mi nha a Me di da Pro vi só ria, in for ma que, até o
mo men to, as fun ções a se rem exer ci das pela
APEX-Bra sil se rão aque les que es tão sen do de sen-
vol vi das pelo Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e
Pe que nas Empre sas  – SEBRAE, por meio de sua
uni da de ad mi nis tra ti va de no mi na da Agên cia de Pro -
mo ção Co mer ci al  – APEX.

O mo ti vo da cons ti tu i ção da APEX-Bra sil de cor-
re da ne ces si da de de ma i or es for ço na pro mo ção co -
mer ci al para a ex por ta ção de bens e ser vi ços bra si le i-
ros. A atu a ção da APEX-Bra síl será ori en ta da por in -
ter mé dio de um con tra to de ges tão a ser ce le bra do
en tre a Agên cia e o Po der Pú bli co. Tal ins tru men to já
vem sen do uti li za do pelo po der Exe cu ti vo como por
exem plo, o INMETRO.

A re ce i ta ori un da da re par ti ção (15%) dos re cur-
sos des ti na dos ao SEBRAE visa do tar, de re ce i ta pró -
pria, a nova en ti da de. Não há, no en tan to, ne nhu ma
men ção na EM nº 24/GM-MDIC, so bre os va lo res ar -
re ca da dos para o SEBRAE, em 2002 e em anos an te-
ri o res, nem a evo lu ção de gas tos com a an ti ga APEX,
nem tão pou co a ex pec ta ti va de re ce i tas para 2003.
Espe ra-se que os 15% dos re cur sos an te ri or men te
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ar re ca da dos para o SEBRAE se jam su fi ci en tes para
cus te ar as ati vi da des da nova agên cia.

III   – Sub sí di os Acer ca da Ade qua ção
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A ins ti tu i ção da APEX-Bra sil, com re cur sos para 
fun ci o na men to ori gi ná ri os da re par ti ção da re ce i ta
des cri ta na Lei nº 8.029 de 12 de abril de 1990, não
ca u sa im pac tos or ça men tá ri os.

O art. 13 da Me di da Pro vi só ria nº 106 pos si bi li ta
a in clu são, como re ce i ta da nova en ti da de, de re cur-
sos con sig na dos como do ta ção or ça men tá ria do
Orça men to Ge ral da União, bem como de cré di tos es -
pe ci a is, adi ci o na is, trans fe rên ci as e re pas ses. Tra-
ta-se de mera pos si bi li da de, não ha ven do, por for ça
des ta Me di da Pro vi só ria, ne nhu ma obri ga to ri e da de
por par te da União, de con sig nar do ta ções na Lei
Orça men tá ria Anu al.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 106, de 2003, não ofen de qua is quer das dis po-
si ções cons ti tu ci o na is e le ga is apli cá ve is ao seu en -
qua dra men to nes te exa me de ade qua ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra.

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2003.  – Níl ton Cé sar
Ro dri gues So a res, Con sul tor de Orça men tos.

PARECER A MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 106,  DE 2003, PROFERIDO NO 

PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
EM SUBSTITUIÇÃO A COMISSÃO MISTA

 DE DEPUTADOS E SENADORES

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PSDB  – PE.
Para emi tir pa re cer.)  – Sr.Pre si den te, Sras. e Srs. De -
pu ta dos, a Me di da Pro vi só ria nº 106 “au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên -
cia de Pro mo ção de Expor ta ção do Bra sil,
APEX–Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029,
de 12 de abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 62, §§ 5º 3º e 9º, e a Re so lu ção nº 1, de 2002, do
Con gres so Na ci o nal, nos seus arts. 5º e 6º, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, no to can te às me -
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di das pro vi só ri as, de li be rar so bre o mé ri to e o aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e le ga is.

Re le vân cia e ur gên cia.
A me di da pro vi só ria sa tis faz os pres su pos tos de 

ur gên cia e re le vân cia, es tan do em con for mi da de com 
as dis po si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim sen do, nos so voto é pela sua ad mis si bi li-
da de.

Cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis-
la ti va.

Sob o ân gu lo da cons ti tu ci o na li da de, não se ve -
ri fi ca ne nhum vi cio de com pe tên cia ou de ini ci a ti va,
de mons tran do con for mi da de com o que es ta be le ce o
art. 48 e o art. 61 da Car ta Ma i or.

Qu an to à ju ri di ci da de, há de se re gis trar ain da
que ne nhum im pe di men to de hi e rar quia le gal re ve-
la-se ca paz de co lo car em ris co sua va li da de ju rí di ca.

Assim, so mos pela sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da me di da.

Ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria.
A pro pos ta foi ana li sa da pela Con sul to ria de

Orça men to, Fis ca li za ção e Con tro le, que se pro nun ci-
ou atra vés da Nota Téc ni ca nº 3, de 2003, aba i xo des -
cri ta:

“A Insti tu i ção Apex–Bra sil, com re cur-
sos para fun ci o na men to ori gi ná rio da re par-
ti ção da re ce i ta des cri ta na Lei nº 8.029, de
12 de abril de 1990, não ca u sa im pac tos or -
ça men tá ri os “.

Con si de ran do a ma ni fes ta ção aci ma e a
não-exis tên cia de con fli to com a Lei de Res pon sa bi li-
da de Fis cal, opi na mos pela ade qua ção fi nan ce i ra e
or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003.

Mé ri to.
A ins ti tu i ção do Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên -

cia de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil ca rac te ri-
za gran de avan ço para o pro ces so de ex por ta ção, es -
pe ci al men te dos pro du tos das em pre sas de pe que no
por te, im pul si o nan do des se modo a ge ra ção de em -
pre go.

Des de 1997, essa fun ção vi nha sen do de sem-
pe nha da pelo Se brae, por in ter mé dio de uma uni da de
de sua es tru tu ra de no mi na da Apex. Com a am pli a ção
de suas ati vi da des, vis lum bra-se do tar essa uni da de
de per so na li da de ju rí di ca pró pria para que te nha mais 
au to no mia e li ber da de para am pli ar seu le que de atu -
a ção.

O mo der no mo de lo de ge ren ci a men to, com a
par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da ini ci a ti va pri va da e
a ce le bra ção de con tra to de ges tão com o Po der Pú -

bli co, per mi ti rá per fe i to acom pa nha men to das ações
da Apex–Bra sil por par te da so ci e da de e efe ti vo con -
tro le dos ór gãos de fis ca li za ção.

A pos si bi li da de de alo ca ção de re cur sos do
Orça men to Ge ral da União e o even tu al apo io téc ni co
que o Po der Exe cu ti vo po de rá pres tar aos pro je tos e
pro gra mas da rão novo di na mis mo aos tra ba lhos des -
se ser vi ço so ci al, pos si bi li tan do que se jam be ne fi ci a-
dos vá ri os seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.

Como in con ve ni en te cons ta to ape nas a fi xa ção
do per cen tu al de 15% do adi ci o nal à alí quo ta das con -
tri bu i ções so ci a is, de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei
nº 2.318, de 30 de de zem bro de 1986, con for me es ta-
be le ci dos nos arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029.

A in con ve niên cia de cor re da ele va ção do per-
cen tu al da re ce i ta de con tri bu i ção so ci al des ti na da ao 
Se brae, de 12,5% para 15%, que esta me di da pro vi-
só ria de ter mi na que seja re pas sa da à Apex–Bra sil.

Efe ti va men te, o Se brae já vi nha des ti nan do á
Apex 12,5% do to tal de sua re ce i ta de con tri bu i ções
so ci a is, por for ça do De cre to nº 2.398, não ha ven do
qual quer ra zão de or dem ins ti tu ci o nal, re gi o nal, so ci al
e eco nô mi ca que jus ti fi que a am pli a ção de dois pon -
tos e meio per cen tu a is dos re pas ses das con tri bu i-
ções so ci a is.

Uma nova sub tra ção da re ce i ta de con tri bu i ção
do Se brae re ve la-se ino por tu na, pois acar re ta ria per -
das ope ra ci o na is sig ni fi ca ti vas ao ór gão de apo io à
mi cro e pe que na em pre sa. Por ou tro lado, a per da de
re cur so do Se brae em fa vor da Apex–Bra sil é es ti ma-
da para o exer cí cio 2003 em 78 mi lhões e os prin ci pa-
is pre ju di ca dos se ri am exa ta men te os Se brae lo ca li-
za dos nos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral, efe ti vos exe -
cu to res da po lí ti ca de pro mo ção da ex por ta ção. Essa
di fe ren ça está apli ca da na pro gra ma ção de tra ba lho
que en vol ve uma rede de co la bo ra do res pú bli cos e
pri va dos, os qua is tam bém apor tam re cur so de con -
tra par ti da.

O im pac to ne ga ti vo é as sim am pli fi ca do ao se
des do brar por toda rede ope ra ci o nal, que in clui, par ti-
cu lar men te, mi cro em pre en de do res en vol vi dos nos
pro je tos e ações, re ve lan do-se so ci al men te in jus to.

Expli ci ta da a in con ve niên cia da ele va ção do
per cen tu al de re cur so des ti na do ao Se brae e re pas-
sa do à Apex–Bra sil, con cluo que a me di da pro vi só ria
ali nha-se às po lí ti cas so ci a is em de sen vol vi men to
que des de há mu i to tem po vêm sen do ado ta das no
País.

Con clu in do, no mé ri to, pelo não-aco lhi men to da
Emen da nº 1, do De pu ta do Fá bio Sou to, pelo fato de
que a Apex–Bra sil será fis ca li za da pelo Tri bu nal de
Con tas da União, ór gão as ses sor do Con gres so Na ci-
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o nal, sen do, por tan to, des ne ces sá rio o en ca mi nha-
men to de re la tó rio ao Con gres so Na ci o nal.

Por ou tro lado, con si de ro em con di ções de apro -
va ção, com aco lhi men to, a Emen da nº 2, apre sen ta da
pela De pu ta da Rose de Fre i tas, bem como as emen -
das do Re la tor que apre sen to: Emen da nº 3, que pro -
põe am pli a ção do seu Con se lho De li be ra ti vo de 7
para 9 mem bros; Emen da nº 4, que al te ra o art. 4º, fi-
xan do em 5 re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e 4
das en ti da des pri va das; Emen da nº 5, que pro põe a fi -
xa ção per cen tu al de con tri bu i ção em 12,5% do adi ci-
o nal à alí quo ta das con tri bu i ções so ci a is de que tra ta
o art. 1º do De cre to Lei nº 2.318, con for me es ta be le ci-
do pe los arts. 8º e 11; e a Emen da nº 6, que con va li da
os atos pra ti ca dos pela an ti ga Agên cia de Pro mo ção
e Expor ta ção  – APEX, cri a da pelo De cre to nº 2.398.

Di an te do ex pos to e por con si de rar que a Apex 
– Bra sil foi cri a da com in tu i to de me lhor di re ci o nar os
ins tru men tos de pro mo ção das ex por ta ções, atra vés
de me ca nis mos mais áge is de ges tão em pre sa ri al, e
que a au to no mia ad qui ri da pela nova agên cia de ve rá
agi li zar as ope ra ções e apro va ção dos fi nan ci a men-
tos  – cuja de mo ra na apro va ção dos pro je tos es ta va
in ti ma men te vin cu la da à fal ta de au to no mia do mo de-
lo an te ri or –, voto pela apro va ção do tex to da Me di da
Pro vi só ria nº 106, de 2003, pela sua con for mi da de
com a or dem ju rí di co-cons ti tu ci o nal, re je i tan do a
Emen da nº 1 e aco lhen do a de nº 2, da De pu ta da
Rose de Fre i tas, e as de nºs 3, 4, 5 e 6 des te Re la tor,
da for ma do pro je to de lei de con ver são ane xo.

Mu i to obri ga do.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

COMISSÃO MISTA DESTINADA A
EXAMINAR  E EMITIR PARECER SOBRE
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 106,  DE 22
DE JANEIRO DE 2003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 106
DE 22 DE JANEIRO DE 2003

(Men sa gem nº 19, de 2003, do Po der Exe cu ti vo)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  –
APEX-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Au tor: Po der Exe cu ti vo

Re la tor: De pu ta do José Mú cio Mon te i ro

I  – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria trans for ma a Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções  – APEX, que era uma uni -
da de ad mi nis tra ti va do Se brae (De cre to nº 2.398, de
21-11-1997), em um Ser vi ço So ci al Au tô no mo, com
per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, sem fins lu-
cra ti vos, de in te res se co le ti vo e de uti li da de pú bli ca,
com o ob je ti vo de pro mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de
pro mo ção de ex por ta ções, em co o pe ra ção com o Po -
der Pú bli co, es pe ci al men te as que fa vo re çam as em -
pre sas de pe que no por te e a ge ra ção de em pre gos.

Com pe te à nova agên cia, que pas sa a se cha -
mar APEX-Bra sil, a pro mo ção co mer ci al de ex por ta-
ções, em con for mi da de com as po lí ti cas na ci o na is de
de sen vol vi men to, par ti cu lar men te as re la ti vas às áre -
as in dus tri al, co mer ci al, de ser vi ços e tec no ló gi ca.

A for ma de fun ci o na men to será es ta be le ci da no
con tra to de ges tão, cu jos ter mos se rão de fi ni dos pelo
Po der Exe cu ti vo que es ti pu la rá as me tas e ob je ti vos,
os pra zos e res pon sa bi li da des para sua exe cu ção e
es pe ci fi ca rá os cri té ri os para ava li a ção da apli ca ção
dos re cur sos re pas sa dos à APEX-Bra síl.

Se rão trans fe ri dos à APEX-Bra sil 15% do adi ci-
o nal às alí quo tas das con tri bu i ções so ci a is re la ti vas
às en ti da des de que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº
2.318, de 30-12-86, que atu al men te é des ti na do em
sua to ta li da de ao Se brae por for ça da Lei nº 8.029, de
12 de abril de 1990. Esta será a base dos re cur sos da
APEX-Bra sil, o que não im pe di rá a agên cia de re ce-
ber ou tros re cur sos que lhe se jam trans fe ri dos em de -
cor rên cia de do ta ções con sig na das no Orça men to
Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na-
is, trans fe rên ci as ou re pas ses, e, ain da, os pro ve ni en-
tes de con vê ni os, acor dos e con tra tos ce le bra dos
com en ti da des, or ga nis mos e em pre sas; as do a ções,
Le ga dos, sub ven ções e ou tros re cur sos que lhe fo-
rem des ti na dos.

O or ça men to-pro gra ma da APEX-Bra sil para a
exe cu ção das ati vi da des pre vis tas no con tra to de
ges tão será sub me ti do anu al men te à apro va ção do
Po der Exe cu ti vo. O Tri bu nal de Con tas da União fis ca-
li za rá a exe cu ção do con tra to de ges tão e de ter mi na-
rá, a qual quer tem po, a ado ção das me di das que jul -
gar ne ces sá ri as para cor ri gir even tu a is fa lhas ou ir re-
gu la ri da des.

A di re ção da APEX-Bra sil será com pos ta por
um Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por sete mem -
bros  – qua tro re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e
três de en ti da des pri va das, e res pec ti vos su plen tes,
com man da to de dois anos, po den do ser re con du zi-
dos uma úni ca vez por igual pe río do, um Con se lho
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Fis cal, com pos to por três mem bros; um re pre sen tan-
te do MDIC, um da CAMEX e um do Se brae, e uma
Di re to ria Exe cu ti va; um Pre si den te, in di ca do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e dois di re to res in di ca dos
pelo Con se lho De li be ra ti vo e no me a dos pelo Pre si-
den te da agên cia.

A ma té ria já foi re gu la men ta da atra vés do De -
cre to nº 4.584, de 5 de fe ve re i ro de 2003.

E o re la tó rio.

II  – Voto do Re la tor

De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 62, §§ 5º, 8º e 9º, e a Re so lu ção nº 1, de 2002, do
Con gres so Na ci o nal, nos seus arts. 5º e 6º, cabe ao
Ple ná rio da Câ ma ra do De pu ta dos, no to can te às me -
di das pro vi só ri as, de li be rar so bre o mé ri to e o aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e le ga is.

Re le vân cia e Urgên cia

Ao Pre si den te da Re pú bli ca, no uso de suas
atri bu i ções, uma vez jus ti fi ca da a re le vân cia e ur-
gên cia de de ter mi na da ma té ria, é per mi ti do edi tar
me di da pro vi só ria, com for ça de lei, o que res pal da
ju í zo de ad mis si bi li da de quan do de sua apre ci a ção
pelo Con gres so Na ci o nal.

A edi ção des ta Me di da pos si bi li ta de ime di a to o
aces so a no vos mer ca dos in ter na ci o na is para aque -
les que nor mal men te não o te ri am ou o te ri am com di -
fi cul da des. A im ple men ta ção da Agên cia aten de rá a
um nú me ro ma i or de pes so as, em pre sas e pro je tos,
ge ran do, as sim, mais tra ba lho, ren da e em pre go.

Con so an te a Expo si ção de Mo ti vos nº 24, de 14
de ja ne i ro de 2003, o tex to en ca mi nha do ao Pre si den-
te da Re pú bli ca, pelo Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, foi na for ma de pro je to
de lei. To da via, le van do-se em con si de ra ção a im por-
tân cia do tema para a eco no mia na ci o nal e seus ime -
di a tos efe i tos so ci a is e eco nô mi cos, o ti tu lar da que la
Pas ta, de vi do à re le vân cia e ur gên cia que a ma té ria
re quer, su ge riu sua trans for ma ção em me di da pro vi-
só ria.

De acor do com o aci ma ex pos to, ve ri fi ca-se que
a Me di da Pro vi só ria sa tis faz aos pres su pos tos de ur -
gên cia e re le vân cia, es tan do em con for mi da de com
as dis po si ções da Cons ti tu i ção Fe de ral. Assim sen do,
nos so voto é pela sua ad mis si bi li da de.

Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e Téc ni ca Le-
gis la ti va

Sob o ân gu lo da cons ti tu ci o na li da de, não se
ve ri fi ca ne nhum ví cio de com pe tên cia ou de ini ci a ti-

va, de mons tran do con for mi da de com o que es ta be-
le cem os arts. 48 e 61 da Car ta Ma i or. Qu an to à ju ri-
di ci da de, há de se re gis trar ain da que ne nhum im pe-
di men to de hi e rar quia le gal re ve la-se ca paz de co lo-
car em ris co sua va li da de ju rí di ca.

O tex to da Me di da Pro vi só ria guar da per fe i ta re -
la ção com os di ta mes da Lei Com ple men tar nº 95, de
1998, aten den do de pron to a boa téc ni ca le gis la ti va.

Assim, so mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e boa téc ni ca le gis la ti va da Me di da.

Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A pro pos ta foi ana li sa da pela Con sul to ria de
Orça men to e Fis ca li za ção e Con tro le, que se pro-
nun ci ou atra vés da Nota Téc ni ca nº 3, de 2003, aba -
i xo des cri ta:

“A ins ti tu i ção da APEX-Bra sil, com re cur sos
para fun ci o na men to ori gi ná ri os da re par ti ção da re ce-
i ta des cri ta na Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
não ca u sa im pac tos or ça men tá ri os.

O art. 13 da Me di da Pro vi só ria nº 106 pos si bi li ta
a in clu são, como re ce i ta da nova en ti da de, de re cur-
sos con sig na dos como do ta ção or ça men tá ria do
Orça men to Ge ral da União, bem como de cré di tos es -
pe ci a is, adi ci o na is, trans fe rên ci as e re pas ses. Tra-
ta-se de mera pos si bi li da de, não ha ven do, por for ça
des ta Me di da Pro vi só ria, ne nhu ma obri ga to ri e da de
por par te da União, de con sig nar do ta ções na Lei
Orça men tá ria Anu al.

Pelo ex pos to, con clui-se que a Me di da Pro vi só-
ria nº 106, de 2003, não ofen de qua is quer das dis po-
si ções cons ti tu ci o na is e le ga is apli cá ve is ao seu en -
qua dra men to nes te exa me de ade qua ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra.

Con si de ran do a ma ni fes ta ção aci ma e a não
exis tên cia de con fli to com a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, opi na mos pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003.

Mé ri to

A ins ti tu i ção do Ser vi ço So ci al Au tô no mo
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil ca -
rac te ri za um gran de avan ço para o pro ces so de ex-
por ta ção, es pe ci al men te dos pro du tos das em pre-
sas de pe que no por te, im pul si o nan do, des se modo,
a ge ra ção de em pre gos.

Des de 1997, essa fun ção vi nha sen do de sem-
pe nha da pelo Se brae, por in ter mé dio de uma uni da de
de sua es tru tu ra, de no mi na da APEX. Com a am pli a-
ção de suas ati vi da des, vis lum bra-se do tar esta uni -
da de de per so na li da de ju rí di ca pró pria, para que te -
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nha mais au to no mia e li ber da de para am pli ar seu le -
que de atu a ção.

O mo der no mo de lo de ge ren ci a men to com a
par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da ini ci a ti va pri va da e
a ce le bra ção de Con tra to de Ges tão com o Po der Pú -
bli co per mi ti rá um per fe i to acom pa nha men to das
ações da APEX -Bra sil, por par te da so ci e da de, e efe -
ti vo con tro le dos ór gãos de fis ca li za ção.

A pos si bi li da de de alo ca ção de re cur sos do
Orça men to Ge ral da União e o even tu al apo io téc ni co,
que o Po der Exe cu ti vo po de rá pres tar aos pro je tos e
pro gra mas, da rão um novo di na mis mo aos tra ba lhos
des se Ser vi ço So ci al, pos si bi li tan do que se jam be ne-
fi ci a dos vá ri os seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.

Como in con ve ni en te cons ta to ape nas a fi xa ção
do per cen tu al de quin ze por cen to (15%) do adi ci o nal
à alí quo ta das con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o ar -
ti go 1º do De cre to-Lei nº 2.318, de 30 de de zem bro de 
1986, con for me es ta be le ci do pe los ar ti gos 8º e 11 da
lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.

A in con ve niên cia de cor re da ele va ção do per-
cen tu al da re ce i ta de con tri bu i ção so ci al des ti na da ao 
Se brae, de 12,5% para 15%, que esta Me di da Pro vi-
só ria de ter mi na seja re pas sa do à APEX-Bra sil.

Efe ti va men te, o Se brae já vi nha des ti nan do à
APEX 12,5% do to tal de sua re ce i ta de con tri bu i ções
so ci a is, por for ça do De cre to nº 2.398, de 21 de no-
vem bro de 1997, não ha ven do qual quer ra zão de or -
dem ins ti tu ci o nal, re gi o nal, so ci al e eco nô mi ca, que
jus ti fi quem a am pli a ção de dois pon tos e meio per -
cen tu a is (2,5%) dos re pas ses das Con tri bu i ções So -
ci a is do Se brae para a APEX-Bra sil.

Uma nova sub tra ção da re ce i ta de Con tri bu i ção
So ci al do Se brae re ve la-se ino por tu na, pois acar re ta-
ria per das ope ra ci o na is sig ni fi ca ti vas ao ór gão de
apo io às mi cro e pe que nas em pre sas, não con fe rin-
do, ne ces sa ri a men te, ma i or efi cá cia aos ob je ti vos da
APEX-Bra sil. Evi den ci an do que a per da se ria ins ti tu-
ci o nal men te in jus ta.

Por ou tro lado, a per da de re cur sos do Se brae
em fa vor da APEX-Bra sil é es ti ma da para o exer cí cio
de 2003 em R$78 mi lhões, e os prin ci pa is pre ju di ca-
dos se ri am exa ta men te os Se brae lo ca li za dos nos
Esta dos e no Dis tri to Fe de ral, efe ti vos exe cu to res das 
po lí ti cas de pro mo ção da ex por ta ção, com da nos ir re-
pa rá ve is para aque les de me nor por te, con tra ri an do o 
ob je ti vo ins ti tu ci o nal de con tri bu ir para a re du ção das
de si gual da des re gi o na is. Por tan to a per da re ve-
lar-se-ia re gi o nal men te in jus ta.

Essa di fe ren ça está apli ca da na pro gra ma ção
de tra ba lho que en vol ve uma rede de co la bo ra do res
pú bli cos e pri va dos, os qua is tam bém apor tam re cur-
sos de con tra par ti da. O im pac to ne ga ti vo é as sim am -
pli fi ca do ao se des do brar por toda a rede ope ra ci o nal,

que in clui, par ti cu lar men te, mi cro em pre en de do res
que es tão en vol vi dos nos pro je tos e ações, re ve lan-
do- se so ci al men te in jus ta.

Expli ci ta da a in con ve niên cia da ele va ção do
per cen tu al dos re cur sos des ti na dos ao Se brae e re -
pas sa dos à APEX-Bra sii, con cluo que a Me di da Pro -
vi só ria ali nha-se com as po lí ti cas so ci a is e de de sen-
vol vi men to, que des de há mu i to tem po vêm sen do
ado ta das no País.Con clu in do no mé ri to pelo não aco -
lhi men to da emen da nº 001, do De pu ta do Fá bio Sou -
to, pelo fato de que a APEX-Bra sil será fis ca li za da
pelo Tri bu nal de Con tas da União, ór gão as ses sor do
Con gres so Na ci o nal, sen do, por tan to, des ne ces sá rio
o en ca mi nha men to de Re la tó rio ao Con gres so Na ci o-
nal. Por ou tro lado, con si de ro em con di ções de apro -
va ção com aco lhi men to da emen da nº 2 apre sen ta da
pela De pu ta da Rose de Fre i tas, bem como as emen -
das do Re la tor, que apre sen to, a emen da de nº 003,
que pro põe a am pli a ção do Con se lho De li be ra ti vo de
sete para nove mem bros, a emen da de nº 004, que al -
te ra o ar ti go 4º, fi xan do em cin co re pre sen tan tes do
Po der Exe cu ti vo e qua tro de en ti da des pri va das; a
emen da nº 005, que pro põe a fi xa ção do per cen tu al
de con tri bu i ção em 12,5% do adi ci o nal à alí quo ta das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o ar ti go 1º do De -
cre to-Lei nº 2.318, de 30 de de zem bro de 1986, con -
for me es ta be le ci do pe los ar ti gos 8º e 11 da Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990, e a de nº 006, que con -
va li da os atos pra ti ca dos pela an ti ga Agên cia de Pro -
mo ção de Expor ta ção  – APEX, cri a da pelo De cre to
nº 2.398, de 21 de no vem bro de 1997.

EMENDA Nº 1 
Do De pu ta do Fá bio Sou to

Acres cen te-se o se guin te in ci so VIII e res pec ti-
vas alí ne as ao art. 9º da Me di da Pro vi só ria:

Art.9º ....................................................
..............................................................
VIII  – O Po der Exe cu ti vo de ve rá en vi ar

anu al men te, até 15 de abril, re la tó rio de su -
per vi são ao Con gres so Na ci o nal, onde
cons tem as se guin tes in for ma ções so bre a
APEX-Bra sil:

a) re la ção de me tas e ob je ti vos e seu
grau de atin gi men to;

b) dis cri mi na ção de gas tos do exer cí-
cio an te ri or, es pe ci al men te in ves ti men tos e
pes so al;

c) lis ta de pes so as fí si cas e ju rí di cas
com as qua is te nha ce le bra do con tra tos de
pres ta ção de ser vi ços no ano an te ri or;
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d) ní ve is de re mu ne ra ção do pes so al
da en ti da de e os ní ve is de re mu ne ra ção
com pa tí ve is no mer ca do de tra ba lho.

EMENDA Nº 2
Da De pu ta da Rose de Fre i tas

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 14 do tex to ori -
gi nal a se guin te re da ção:

“Art. 14.. ................................................
Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po -

de rá, me di an te con vê nio, pres tar apo io téc-
ni co aos pro je tos e pro gra mas de sen vol vi-
dos pela APEX-Bra sil.

EMENDA Nº  3 
Do Re la tor

Dê-se ao ar ti go 3º, in ci so I, a se guin te re da ção:

Art. 3º São ór gãos de di re ção da
APEX-Bra sil:

I  – o Con se lho De li be ra ti vo, com pos to
por nove mem bros; (NR)

II  – .......................................................
III  – .....................................................

EMENDA Nº 4
Do Re la tor

Dê-se ao ar ti go 4º se guin te re da ção:

Art. 4º O Con se lho De li be ra ti vo será
com pos to por cin co re pre sen tan tes do Po der
Exe cu ti vo e qua tro de en ti da des pri va das, e
res pec ti vos su plen tes, es co lhi dos na for ma
es ta be le ci da em re gu la men to, com man da to
de dois anos, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do. (NR)

EMENDA Nº 5
Do Re la tor

Dê-se ao § 4º do art 8º da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, al te ra do pelo art. 12 da Me di da Pro vi só-
ria, a se guin te re da ção:

“Art. 12. .................................................
..............................................................
§ 4º O adi ci o nal de con tri bu i ção a que

se re fe re o pa rá gra fo an te ri or será ar re ca da-
do e re pas sa do men sal men te pelo ór gão ou
en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
ao Ce brae e ao Ser vi ço So ci al Au tô no mo
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções
APEX-Bra sil, na pro por ção de 87,5% (oi ten-
ta e sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to)
ao Ce brae e de 12,5% (doze in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to) à APEX-Bra sil.” (NR)

EMENDA Nº 6 
Do Re la tor

Inclua-se, onde cou ber na Me di da nº 106

“Art. ... Fi cam con va li da dos, para to dos
os fins de di re i to, os atos de re es tru tu ra ção
da Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ção  –
Apex, ob je to do De cre to nº 2.398, de 21 de
no vem bro de 1997, pra ti ca dos até a data de 
vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria, es pe ci al-
men te os re fe ren tes à cons ti tu i ção, pelo
Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io as Mi cro e Pe-
que nas Empre sas  – SEBRAE, em de cor-
rên cia de de ci são de seu Con se lho De li be-
ra ti vo Na ci o nal, da Agên cia de Pro mo ção de 
Expor ta ção S/A, sob a for ma de sua sub si-
diá ria in te gral, com base no art. 251 da Lei
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, e al -
te ra ções pos te ri o res.” (NR)

Con clu são

Di an te do ex pos to, e por con si de rar que a
Apex-Bra sil foi cri a da com o in tu i to de me lhor di re ci o-
nar os ins tru men tos de pro mo ção das ex por ta ções
por meio de me ca nis mos mais áge is de ges tão em -
pre sa ri al, e que a au to no mia ad qui ri da pela nova
agên cia de ve rá agi li zar as ope ra ções e a apro va ção
dos fi nan ci a men tos cuja de mo ra na apro va ção dos
pro je tos es ta va in ti ma men te vin cu la da à fal ta de au to-
no mia do mo de lo an te ri or, voto pela apro va ção do
tex to da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003, por sua
con for mi da de com a or dem ju rí di co-cons ti tu ci o nal,
re je i tan do a emen da de nº 1, do De pu ta do Fá bio Sou -
to e aco lhen do a de nº 2, da De pu ta da Rose de Fre i-
tas e as de nºs 3, 4, 5 e 6, des te Re la tor, na for ma do
pro je to de lei de con ver são ane xo.

Sala das Ses sões, abril de 2003.  – José Mú cio
Mon te i ro, PSDB/ PE.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº  , DE 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 106,
de 22 de ja ne i ro de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  –
APEX- Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir

o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra sil, na for ma de
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos,
de in te res se co le ti vo e de uti li da de pú bli ca, com o ob -
je ti vo de pro mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de pro mo-
ção de ex por ta ções, em co o pe ra ção com o po der pú -
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bli co, es pe ci al men te as que fa vo re çam as em pre sas
de pe que no por te e a ge ra ção de em pre gos.

Art. 2º Com pe te à Apex-Bra sil a pro mo ção co -
mer ci al de ex por ta ções, em con for mi da de com as po -
lí ti cas na ci o na is de de sen vol vi men to, par ti cu lar men te
as re la ti vas às áre as in dus tri al, co mer ci al, de ser vi ços
e tec no ló gi ca.

Art. 3º São ór gãos de di re ção da Apex-Bra sil:
I   – o Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por nove

mem bros; (NR)
II   – o Con se lho Fis cal, com pos to por três mem -

bros; e
III   – a Di re to ria Exe cu ti va, com pos ta por um

Pre si den te e dois di re to res.
Art. 4º O Con se lho De li be ra ti vo será com pos to

por cin co re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e qua tro
de en ti da des pri va das, e res pec ti vos su plen tes, es co-
lhi dos na for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com
man da to de dois anos, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do. (NR)

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho De li be ra ti vo se rão de fi ni das
em re gu la men to.

Art. 5º O Con se lho Fis cal será com pos to por
dois re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e um da so ci-
e da de ci vil, e res pec ti vos su plen tes, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com man da to
de dois anos, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho Fis cal se rão de fi ni das em re -
gu la men to.

Art. 6º O Pre si den te da Di re to ria Exe cu ti va será
in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para exer cer o 
car go por um pe río do de qua tro anos, de mis sí vel ad
nu tum, po den do ser re con du zi do uma úni ca vez por
igual pe río do.

Art. 7º Os Di re to res se rão no me a dos pelo Pre si-
den te da Apex-Bra sil, por in di ca ção do Con se lho De li-
be ra ti vo, para um pe río do de qua tro anos, de mis sí ve-
is ad nu tum, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Art. 8º As com pe tên ci as e atri bu i ções do Con se-
lho De li be ra ti vo, do Con se lho Fis cal e dos mem bros
da Di re to ria Exe cu ti va se rão es ta be le ci das em re gu-
la men to.

Art. 9º Com pe ti rá ao Po der Exe cu ti vo su per vi si-
o nar a ges tão da Apex-Bra sil, ob ser va das as se guin-
tes nor mas:

I  – o Po der Exe cu ti vo de fi ni rá os ter mos do con -
tra to de ges tão, que es ti pu la rá as me tas e ob je ti vos,
os pra zos e res pon sa bi li da des para sua exe cu ção e
es pe ci fi ca rá os cri té ri os para ava li a ção da apli ca ção
dos re cur sos re pas sa dos à Apex-Bra sil;

II   – o or ça men to-pro gra ma da Apex-Bra sil para
a exe cu ção das ati vi da des pre vis tas no con tra to de
ges tão será sub me ti do anu al men te à apro va ção do
Po der Exe cu ti vo;

III   – para a exe cu ção de suas fi na li da des, a
Apex-Bra sil po de rá ce le brar con tra tos de pres ta ção
de ser vi ços com qua is quer pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas, sem pre que con si de re ser essa a so lu ção mais
eco nô mi ca para atin gir os ob je ti vos pre vis tos no con -
tra to de ges tão, ob ser va dos os prin cí pi os da im pes so-
a li da de, mo ra li da de e pu bli ci da de;

IV   – o con tra to de ges tão as se gu ra rá ain da à
Di re to ria Exe cu ti va da Apex-Bra sil a au to no mia para a 
con tra ta ção e a ad mi nis tra ção de pes so al, sob re gi-
me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho;

V   – o pro ces so de se le ção para ad mis são de
pes so al efe ti vo da Apex -Bra sil de ve rá ser pre ce di do
de edi tal pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e ob -
ser va rá os prin cí pi os da im pes so a li da de, mo ra li da de
e pu bli ci da de;

VI   – o con tra to de ges tão es ti pu la rá li mi tes e
cri té ri os para a des pe sa com re mu ne ra ção e van ta-
gens de qual quer na tu re za a se rem per ce bi das pe los
em pre ga dos da Apex-Bra sil, e con fe ri rá à Di re to ria
Exe cu ti va po de res para fi xar ní ve is de re mu ne ra ção
para o pes so al da en ti da de, em pa drões com pa tí ve is
com os res pec ti vos mer ca dos de tra ba lho, se gun do o
grau de qua li fi ca ção exi gi do e os se to res de es pe ci a li-
za ção pro fis si o nal; e

VII   – o con tra to de ges tão po de rá ser mo di fi ca-
do, de co mum acor do, no cur so de sua exe cu ção,
para in cor po rar ajus ta men tos acon se lha dos pela su -
per vi são ou pela fis ca li za ção.

Art. 10. A re mu ne ra ção dos mem bros da Di re to-
ria Exe cu ti va da Apex -Bra sil será fi xa da pelo Con se-
lho De li be ra ti vo em va lo res com pa tí ve is com os ní ve is
pre va le cen tes no mer ca do de tra ba lho para pro fis si o-
na is de gra us equi va len tes de for ma ção pro fis si o nal e 
de es pe ci a li za ção.

Art. 11. O Con se lho De li be ra ti vo apro va rá o
Esta tu to da APEX  – Bra sil no pra zo de ses sen ta dias
após sua ins ta la ção, ob ser va do o dis pos to nes ta Me -
di da Pro vi só ria.

Art. 12. Os arts. 82 e 11 da Lei nº 8.029. de 12 de
abril de 1990, pas sam a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 8º ...................................................
..............................................................
§ 3º Para aten der à exe cu ção das po lí-

ti cas de pro mo ção de ex por ta ções e de
apo io às mi cro e às pe que nas em pre sas e
ins ti tu í do adi ci o nal às alí quo tas das con tri-
bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti da des de
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que tra ta o art. 12 do De cre to-Lei nº 2.318,
de 30 de de zem bro de 1986, de:

..............................................................
§ 4º O adi ci o nal de con tri bu i ção a que

se re fe re o pa rá gra fo an te ri or será ar re ca da-
do e re pas sa do men sal men te pelo ór gão ou
en ti da de da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
ao CEBRAE e ao Ser vi ço So ci al Au tô no mo
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções
APEX  – Bra sil, na pro por ção de oi ten ta e
sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to ao
CEBRAE e de doze in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to à APEX  – Bra sil.

.....................................................(NR)”
“Art. 11. Ca be rá ao Con se lho De li be ra-

ti vo do CEBRAE a ges tão dos re cur sos que
lhe fo rem des ti na dos con for me o dis pos to
no § 4º do art. 8º, ex ce to os des ti na dos à
APEX  – Bra sil.

....................................................(NR)”

Art. 13. Além dos re cur sos ori un dos das con tri-
bu i ções so ci a is a que se re fe re o § 4º do art. 80 da
Lei nº 8.029, de 1990, cons ti tu em re ce i tas da APEX
– Bra sil os re cur sos que lhe fo rem trans fe ri dos em
de cor rên cia de do ta ções con sig na das no Orça men-
to  – Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi -
ci o na is, trans fe rên ci as ou re pas ses, e mais:

I  – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos e con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or ga-
nis mos e em pre sas;

II  – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos:

III  – os de cor ren tes de de ci são ju di ci al: e
IV  – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -

guel de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de.
Art. 14. A APEX  – Bra sil po de rá ce le brar con vê-

ni os e con tra tos para de sen vol ver e cus te ar pro je tos e 
pro gra mas com pa tí ve is com seus ob je ti vos so ci a is.

Pa ra gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá, me -
di an te con vê nio, pres tar apo io téc ni co aos pro je tos e
pro gra mas de sen vol vi dos pela APEX  – Bra sil.

Art. 15. A APEX  – Bra sil apre sen ta rá anu al men-
te ao Po der Exe cu ti vo, até 31 de ja ne i ro, re la tó rio cir -
cuns tan ci a do so bre a exe cu ção do con tra to de ges tão
no exer cí cio an te ri or, com a pres ta ção de con tas dos
re cur sos pú bli cos nele apli ca dos, a ava li a ção ge ral do 
con tra to de ges tão e as aná li ses ge ren ci a is ca bí ve is.

Art. 16. Até o dia 31 de mar ço de cada exer cí cio,
o Po der Exe cu ti vo apre ci a rá o re la tó rio de ges tão e
emi ti rá pa re cer so bre o cum pri men to do con tra to de
ges tão pela APEX  – Bra sil.

Art. 17. O Tri bu nal de Con tas da União fis ca li za-
rá a exe cu ção do con tra to de ges tão e de ter mi na rá, a

qual quer tem po, a ado ção das me di das que jul gar ne -
ces sá ri as para cor ri gir even tu a is fa lhas ou ir re gu la ri-
da des que iden ti fi car, in clu in do, se for o caso, a re co-
men da ção do afas ta men to de di ri gen te ou da res ci-
são do con tra to, ao Po der Exe cu ti vo.

Art. 18. A APEX  – Bra sil re me te rá ao Tri bu nal de 
Con tas da União, até 31 de mar ço do ano se guin te ao
tér mi no do exer cí cio fi nan ce i ro, as con tas da ges tão
anu al apro va das pelo Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 19. A par tir da data de sua ins ti tu i ção, fi cam
trans fe ri dos para a APEX  – Bra sil os em pre ga dos,
me di an te su ces são tra ba lhis ta, e os bens mó ve is e
imó ve is alo ca dos ou des ti na dos às ati vi da des da uni -
da de ad mi nis tra ti va do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às
Mi cro e Pe que nas Empre sas  – SEBRAE de no mi na-
da Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções  – APEX.

Art. 20. O SEBRAE de ve rá, no pra zo má xi mo de
vin te dias, a con tar do ini cio das ati vi da des da APEX 
– Bra sil. re ma ne jar, trans por ou a ela trans fe rir, as do -
ta ções or ça men tá ri as apro va das no seu or ça men to
do exer cí cio de 2003 em fa vor da sua Agên cia de Pro -
mo ção de Expor ta ções  – APEX, man ti da a mes ma
clas si fi ca ção fun ci o nal-pro gra má ti ca, ex pres sa por
ca te go ria de pro gra ma ção em seu me nor ní vel, in clu-
si ve os tí tu los, des cri to res, me tas e ob je ti vos, as sim
como o res pec ti vo de ta lha men to por es fe ra or ça men-
tá ria, gru pos de des pe sa, fon tes de re cur sos, mo da li-
da des de apli ca ção e iden ti fi ca do res de uso.

Art. 21. A APEX  – Bra sil fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, no pra zo de ses sen ta dias a par tir
da sua cri a ção, o ma nu al de li ci ta ções que dis ci pli na-
rá os pro ce di men tos que de ve rá ado tar.

Art. 22. No caso de ex tin ção da APEX  – Bra sil, os
le ga dos, do a ções e he ran ças que lhe fo rem des ti na dos,
bem como os de ma is bens que ve nha a ad qui rir ou pro -
du zir se rão in cor po ra dos ao pa tri mô nio da União.

Art. 23. Fi cam con va li da dos, para to dos os fins
de di re i to, os atos de re es tru tu ra ção da Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ção  – Apex, ob je to do De cre to
nº 2.398, de 21 de no vem bro de 1997, pra ti ca dos até 
a data de vi gên cia des ta Me di da Pro vi só ria, es pe ci-
al men te os re fe ren tes à cons ti tu i ção, pelo Ser vi ço
Bra si le i ro de Apo io as Mi cro e Pe que nas Empre sas
– SEBRAE, em de cor rên cia de de ci são de seu Con -
se lho De li be ra ti vo Na ci o nal, da Agên cia de Pro mo-
ção de Expor ta ção S/A, sob a for ma de sua sub si diá-
ria in te gral, com base no art. 251, da Lei nº 6404, de
15 de de zem bro de 1976, e al te ra ções pos te ri o res.”
(NR)

Art. 24. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, abril de 2003.  – De pu ta do
José Mú cio Mon te i ro, PSDB/PE.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.029, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dis põe so bre a ex tin ção e dis so lu-
ção de en ti da des da ad mi nis tra ção Pú bli-
ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 8º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a des vin-

cu lar, da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, o Cen tro
Bra si le i ro de Apo io à Pe que na e Mé dia Empre sa
(CEBRAE), me di an te sua trans for ma ção em ser vi ço
so ci al au tô no mo.

§ 1º Os Pro gra mas de Apo io às Empre sas de
Pe que no Por te que fo rem cus te a dos com re cur sos da 
União pas sam a ser co or de na dos e su per vi si o na dos
pela Se cre ta ria Na ci o nal de Eco no mia, Fa zen da e
Pla ne ja men to.

§ 2º Os Pro gra mas a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or se rão exe cu ta dos, nos ter mos da le gis la ção
em vi gor, pelo Sis te ma Ce brae/Ce ags, atra vés da ce -
le bra ção de con vê ni os e con tra tos, até que se con-
clua o pro ces so de au to no mi za ção do Ce brae.

§ 3º As con tri bu i ções re la ti vas às en ti da des de
que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.318, de 30 de
de zem bro de 1986, po de rão ser ma jo ra das em até
três dé ci mos por cen to, com vis tas a fi nan ci ar a exe -
cu ção da po lí ti ca de Apo io às Mi cro em pre sas e às Pe -
que nas Empre sas.

§ 4º O adi ci o nal da con tri bu i ção a que se re fe re
o pa rá gra fo an te ri or será ar re ca da do e re pas sa do
men sal men te pelo ór gão com pe ten te da Pre vi dên cia
e Assis tên cia So ci al ao Ce brae.

........................................................................
Art. 11. É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir

a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de (FNS), me di an te in-
cor po ra ção da Fun da ção Ser vi ços de Sa ú de Pú bli ca
(FSESP) e da Su pe rin ten dên cia de Cam pa nhas de
Sa ú de Pú bli ca (SUCAM).

§ 1º Den tro de no ven ta dias, as atri bu i ções, os
acer vos, o pes so al e os re cur sos or ça men tá ri os da
Fun da ção Ser vi ços de Sa ú de Pú bli ca (FSESP), e da
Su pe rin ten dên cia de Cam pa nhas de Sa ú de Pú bli ca
(SUCAM) de ve rão ser trans fe ri dos para a Fun da ção
Na ci o nal de Sa ú de (FNS).

§ 2º A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de po de rá
con tra tar em pre ga dos, sob o re gi me da le gis la ção tra -
ba lhis ta, por tem po de ter mi na do, para aten der a ne -
ces si da de tem po rá ria e ex cep ci o nal dos ser vi ços de
com ba te a epi de mi as e en de mi as, me di an te pré via
au to ri za ção da Se cre ta ria de Admi nis tra ção Fe de ral.

§ 3º Os ser vi do res atu al men te em exer cí cio na
Su pe rin ten dên cia de Cam pa nhas de Sa ú de Pú bli ca
po de rão op tar pela sua in te gra ção à Fun da ção Na ci o-
nal de Sa ú de no pra zo de no ven ta dias da data de sua 
cons ti tu i ção. Caso não ma ni fes tem essa op ção, apli -
car-se-á o dis pos to na lei que re sul tou da con ver são
da Me di da Pro vi só ria nº 150, de 1990.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.318, 
 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986

Dis põe so bre fon tes de cus te io da
Pre vi dên cia So ci al e so bre a ad mis são
de me no res nas em pre sas.

....................................................................................
Art. 1º Man ti da a co bran ça, fis ca li za ção, ar re-

ca da ção e re pas se às en ti da des be ne fi ciá ri as das
con tri bu i ções para o Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za-
gem Indus tri al  – SENAI, para o Ser vi ço Na ci o nal de 
Apren di za gem Co mer ci al  – SENAC, para o Ser vi ço
So ci al da Indús tria  – SESI, e para o Ser vi ço So ci al
do Co mer cio  – SESC, fi cam re vo ga dos: ...................

I  – o teto-li mi te a que se re fe rem os ar ti gos 1º e
2º do De cre to-Lei nº 1.861 (¹), de 25 de fe ve re i ro de
1981, com a re da ção dada pelo ar ti go 1º do De cre-
to-Lei nº 1.867 (²), de 25 de mar ço de 1981;

II  – o ar ti go 3º do De cre to-Lei nº 1.861, de 25 de
fe ve re i ro de 1981, com a re da ção dada pelo ar ti go 1º
do De cre to-Lei nº 1.867, de 25 de mar ço de 1981.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.398, 
 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a cri a ção, no âm bi to
do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e 
Pe que nas Empre sas  – SEBRAE, da
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções  –
APEX.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Com
re fe rên cia à Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003, 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 en -
con tra-se es go ta do des de o dia 02 de abril. 

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 a sua vo ta ção.
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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 de ama-
nhã, dia 16. 

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – O Sr. Se -
na dor Le o nel Pa van 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. LEONEL PAVAN (PSDB  – SC)  – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o  lema “Edu ca ção
para to dos” ex pres sa uma von ta de ge ral da po pu la-
ção bra si le i ra e um de ver cons ti tu ci o nal do es ta do.
Há, po rém, al gu mas im pli ca ções des se prin cí pio que
nem sem pre são lem bra das, ou que pas sam des per-
ce bi das. Uma des sas de cor rên ci as ime di a tas da uni -
ver sa li za ção da es co la é a in clu são, nos es ta be le ci-
men tos co muns de en si no, dos es tu dan tes por ta do-
res de ne ces si da des edu ca ti vas es pe ci a is.

Du ran te mu i to tem po, his to ri ca men te, a edu ca-
ção des ses alu nos foi en ten di da como sen do um pro -
ces so com ple ta men te dis tin to da es co la ri za ção das
cri an ças con si de ra das “nor ma is”. Por essa ra zão,
eram cri a das ins ti tu i ções es pe ci a li za das em cada tipo 
de edu can do. Ha via es co las para ce gos, para sur dos
e para os cha ma dos “ex cep ci o na is”, por exem plo. É
ques tão de jus ti ça men ci o nar, sem pre que fa la mos
em edu ca ção es pe ci al, o pi o ne i ris mo do Impe ra dor D. 
Pe dro II, que, em 1854, fun dou no Rio de Ja ne i ro o
Impe ri al Insti tu to dos Me ni nos Ce gos, hoje Insti tu to
Ben ja min Cons tant (IBC), e, em 1857, o Impe ri al Insti -
tu to dos Sur dos-Mu dos, hoje ins ti tu to Na ci o nal de
Edu ca ção de Sur dos (INES).

Embo ra hoje o con sen so en tre os es pe ci a lis tas
seja em fa vor da in clu são, isto é, da fre qüên cia des -
ses alu nos na es co la co mum, deve-se con si de rar a
car ga de pre con ce i tos que exis tia 150 anos atrás,
quan do os por ta do res de de fi ciên cia sen so ri al eram
to ma dos por in ca pa zes. Mes mo em nos sos dias,
faz-se ne ces sá rio um es for ço de cons ci en ti za ção, por 
par te dos di ri gen tes edu ca ci o na is, para que os edu -
ca do res nas sa las de aula ace i tem esse alu na do.

Não se tra ta de mera ques tão de pre con ce i to.
De fato, há que se edu car o edu ca dor para que ele sa -
i ba li dar com seu pú bli co por ta dor de ne ces si da des
edu ca ti vas es pe ci a is. Ele pre ci sa sa ber como res pe i-
tar a in te li gên cia e as ca pa ci da des des ses alu nos e,
ao mes mo tem po, ter em men te suas di fe ren ças em
re la ção aos ou tros es tu dan tes, de modo a aju dá-los
ati va men te, sem os to mar por bo bos, por exem plo.

Por isso, pen so ser dig na de todo elo gio a ini ci a-
ti va da Fun da ção Ca ta ri nen se de Edu ca ção Espe ci al
(FCEE), ór gão li ga do à Se cre ta ria de Esta do de Edu -
ca ção e Ino va ção de San ta Ca ta ri na, de im plan tar o
Cen tro de Ca pa ci ta ção de Pro fis si o na is da Edu ca ção
e de Aten di men to às Pes so as com Sur dez (CAS).

Cri a da em 1968, a FCEE é o re sul ta do de uma
lon ga his tó ria de par ce ria do Go ver no ca ta ri nen se
com a co mu ni da de dos por ta do res de de fi ciên cia au -
di ti va. Para as Se nho ras e os Se nho res Se na do res te -
rem uma idéia des sa his tó ria, des de a dé ca da de
1950 já ha via ser vi ços de aten di men to aos sur dos na
rede re gu lar de en si no do es ta do.

No ano de 1961, o Go ver na dor Cel so Ra mos
cri ou, na es co la que hoje leva seu nome, o pri me i ro
es pa ço es pe ci fi ca men te con ce bi do para o aten di-
men to ao alu no sur do. O pro fes sor Fran cis co de Lima
Jú ni or, por ta dor de sur dez, foi con tra ta do, à épo ca,
para es tru tu rar a pro pos ta pe da gó gi ca des ti na da a
en si nar aos alu nos de fi ci en tes au di ti vos tan to a lín-
gua por tu gue sa quan to a Lín gua Bra si le i ra de Si na is
(LIBRAS).

Hoje, San ta Ca ta ri na aten de, em suas es co las
re gu la res, 1.533 edu can dos por ta do res de de fi ciên-
cia au di ti va, em 157 sa las de re cur sos es pa lha das
pe las di ver sas re giões do es ta do.

No en tan to, mu i tas di fi cul da des per sis tem. O
pre con ce i to, ali a do à fal ta de for ma ção téc ni ca dos
pro fis si o na is do en si no re gu lar, faz com que ain da
mu i tas pes so as por ta do ras de de fi ciên cia sen so ri al
se jam ali ja das da es co la. Além dis so, a ele va da ro ta ti-
vi da de dos pro fes so res e a de sar ti cu la ção de les com
as es co las de i xa ram ain da mais de sam pa ra das as
pes so as ne ces si ta das de aten ção es pe ci al. Esses fa -
tos fo ram re ve la dos por uma pes qui sa re a li za da pela
FCEE jun to às es co las pú bli cas do es ta do, nos anos
de 1998 e 1999.

Para sa nar es ses pro ble mas, pelo me nos os re -
la ti vos ao alu na do sur do, é que a FCEE re sol veu im -
plan tar o CAS. Des se modo, pela ca pa ci ta ção dos
pro fis si o na is de edu ca ção no aten di men to à po pu la-
ção es tu dan til de fi ci en te au di ti va, as cri an ças sur das
po de rão ser in te gral men te in clu í das nas es co las re -
gu la res, ten do cada uma, à par te, o aten di men to es -
pe ci al de que ne ces si tar.

Entre os ob je ti vos mais es pe cí fi cos do CAS, de -
se jo des ta car a cri a ção de uma es tru tu ra de pro du ção
de ma te ri al pe da gó gi co adap ta do para Li bras, em su -
por te in for ma ti za do; a for ma ção de par ce ri as com a
Se cre ta ria de Esta do de Sa ú de para a es tru tu ra ção
de um ban co de apa re lhos in di vi du a is de am pli fi ca-
ção so no ra, de modo a aten der a po pu la ção ca ren te;
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a pro mo ção de cur sos de for ma ção con ti nu a da de Li -
bras aos pro fis si o na is que atu em di re ta ou in di re ta-
men te com o alu na do sur do; e a ga ran tia de aces so
dos edu can dos sur dos a re cur sos ne ces sá ri os a seu
aten di men to edu ca ci o nal, como ví de os di dá ti cos em
lín gua de si na is e le gen da dos, di ci o ná ri os por tu-
guês-Li bras, além de tex tos e ma pas adap ta dos.

A FCEE já pos sui ins ta la ções ex ce len tes para a
im plan ta ção do CAS, com um au di tó rio para 164 pes -
so as, alo ja men to com oito quar tos com ba nhe i ro, cuja 
ca pa ci da de to tal é de 69 pes so as, gi ná sio co ber to
para a prá ti ca de es por tes, duas bi bli o te cas, sen do
uma es pe ci a li za da na área de edu ca ção es pe ci al e a
ou tra em ma te ri al es co lar, além de re fe i tó rio para 120
pes so as.

Se nhor Pre si den te, gos ta ria de di zer, an tes de
en ce nar, que des de mu i to tem po ve nho apo i an do os
de fi ci en tes au di ti vos e suas re i vin di ca ções. Tan to é as -
sim que, ao lon go da re cen te dis pu ta do car go de Se -
na dor, uti li zei a lín gua bra si le i ra de si na is em mi nhas
apa ri ções pú bli cas e fil mes de cam pa nha. Nada mais
co e ren te, por tan to, que apóie ago ra a im plan ta ção do
Cen tro de Ca pa ci ta ção de Pro fis si o na is da Edu ca ção
e de Aten di men to às Pes so as com Sur dez (CAS).

San ta Ca ta ri na está de pa ra béns pela ini ci a ti va.
O Go ver na dor Luís Hen ri que da Sil ve i ra, o Se cre tá rio
de Esta do de Edu ca ção e Ino va ção, Jacó Ander le, e o 
Di re tor-Ge ral da Fun da ção Ca ta ri nen se de Edu ca ção
Espe ci al, bem como sua equi pe, es tão de i xan do seus 
no mes gra va dos na his tó ria da edu ca ção es pe ci al no
es ta do, ao lado de um pi o ne i ro como Cel so Ra mos.
Re i te ro des ta tri bu na meus apla u sos a to dos, e à co -
mu ni da de por ta do ra de de fi ciên cia au di ti va.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va ex tra or di-
ná ria, a re a li zar-se ama nhã, às dez ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

 – 1  – 
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)

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 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 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; e

 – sob nº 210, de 2003, de Ple ná rio, Re la tor Re -
vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral, pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e
quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos
ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são, com a apre -
sen ta ção das Emen das nºs 10 a 13, de Re la tor.

 – 2  – 
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

 – 3  – 
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
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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:

 – 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  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, 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 88, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio ao
Orça men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor de
di ver sas em pre sas do Gru po PETROBRÁS, no va lor
to tal de R$2.259.122.810,00, e re duz o Orça men to de 
Inves ti men to das mes mas em pre sas no va lor glo bal
de R$1.536.449,550,00, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção  – CMPOPF, que con clui 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:

 – 6  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, 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 89, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no

va lor de R$38.896.000,00, 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. La u ra Car -
ne i ro, 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 90, 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 90, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$258.414.000,00, 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 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:

 – 8  – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 6, de 2003, que al te 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 os me di ca men 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, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 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 Ney Lo pes (PFL-RN), 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, com
emen da de re da ção, e pela re je i ção da Emen da nº 1,
apre sen ta da pe ran te a Co mis são.

Re la tor Re vi sor:
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 – 9  – 
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:

 – 10  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, 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 93, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$165.620.000,00, 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. Gus ta vo
Fru et, 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:

 – 11  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, 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 93, 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Her cu la no
Anghi net ti, 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:

 – 12  – 
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:

 – 13  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, 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 97, de 2002, que al te 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, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Car los Na der,
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:

 – 14  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, 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 98, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$ 63.180.000,00, 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 Men des Tha me, pela Co mis são Mis ta de
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Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, que
con clui 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:

 – 15  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, 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 99, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio no
va lor de R$38.064.000,00, 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 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, que con clui 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:

 – 16  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, 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 100, de 2002, que al te 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,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. Gus ta vo
Fru et, 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

 – 17  – 
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:

 – 18  – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105, DE 2003

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, 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$128.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. La u ra Car -
ne i ro, pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, que con clui 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 des ta, e con trá rio às cin co
emen das apre sen ta das pe ran te a Co mis são Mis ta.

Re la tor Re vi sor:

 – 19  – 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 106, 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 5, de 2003, que au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia
de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  – APEX  –
Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer Pro fe ri do em Ple ná rio, Dep. José Mú cio
Mon te i ro, 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 na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são
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nº 5, de 2003, com a Emen da de nº 2; e pela re je i ção
da Emen da nº 1.

 – 20  – 
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)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos
do § 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 375, VIII, 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, ten do

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, 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, 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.

 – 21  – 
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 1.277/1995, 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,
ten do

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.

 – 22  – 
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, ten -
do

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.

 – 23  – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 172, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, pa -

rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 6
mi nu tos.)
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Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  
Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 
Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 

 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
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. Marcelo Crivella 
(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 Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
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 10/04/2003 
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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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Índice Onomástico 
 
ALBERTO SILVA 
 
 Sugere que a Comissão de Segurança dê uma atenção especial ao problema do 
narcotráfico. Aparte ao Senador Garibaldi Filho. 81 
 
 Cogita a idéia de recriar a Ceme, para possibilitar o fornecimento de remédios 
aos mais carentes. Aparte ao Senador Mão Santa. 431 
 
 Fala da necessidade de uma organização muito bem elaborada para que o Projeto 
de Lei possa se estender não só ao Executivo, mas também ao Legislativo e ao Judiciário. 
Aparte ao Senador João Capiberibe. 436 
 
 Parabeniza o Senador Almeida Lima pela iniciativa e afirma que também deve 
ser criada uma legislação que obrigue a construção de presídios para a recuperação dos 
detentos, e não apenas para a reclusão em massa. Aparte ao Senador Almeida Lima. 438 
 
 Apresenta alternativas para a geração de renda no Estado do Piauí, como o 
cultivo do Feijão Caupi e da Mamona. 441 
 
ALMEIDA LIMA 
 
 Comenta sobre reunião da Bancada Parlamentar Federal da região Nordeste no 
Plenário da Comissão Mista de Orçamento, em que foi entregue documento que 
reivindica, dentre outras coisas, a instalação de uma refinaria de petróleo na região 
nordeste, e foi ouvido o Presidente da Petrobrás. 28 
 
 Concorda com o senador Tião Viana sobre a competência do presidente da 
Petrobrás e pede que seja mais transparente possível a escolha da localização da nova 
refinaria de petróleo. 30 
 
 Conclui seu discurso solicitando ao senador Tião Viana para que o governo se 
decida o mais breve possível onde será construída a nova refinaria de petróleo. 31 
 
 Pede a interferência do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), 
para que não permita a venda de uma rede de supermercados do nordeste para apenas um 
grupo econômico, possibilitando assim, desfazer o cartel já existente. 63 
 
 Sugere que o debate sobre Segurança Pública seja o mais amplo e profundo 
possível. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. 81 
 
 Comunica que apresentou um Projeto de Lei que visa isentar os empregadores de 
recolher contribuições sobre as remunerações pagas a empregados apenados em regime 
aberto e regressos em livramento. 437 
 
 Faz um panorama da criminalidade do País. 437 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 129, de 2003, que acrescenta o § 6º ao art. 9º da Lei 
nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, estendendo a opção pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte (Simples) às pessoas jurídicas que especifica. 447 
 
 Requerimento Nº 224, de 2003, que solicita a retificação do PLS nº 115/2003, 
nos termos do PLS encaminhado anexo. 493 
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 Projeto de Lei do Senado Nº 115, de 2003, que altera a redação da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o plano de custeio da seguridade social, de 
forma a isentar os empregadores apenados em regime aberto e egresso em livramento 
condicional. 493 
 
ALOIZIO MERCADANTE  
 
 Discute sobre uma nova concepção econômica, que está sendo adotada pelo 
Chile, Espanha e pela França; e fala sobre a relação do superávit com o PIB e as 
necessidades para o crescimento econômico do País. 73 
 
 Agradece o aparte e comenta sobre a possibilidade de um respaldo coletivo entre 
o Governo e o Parlamento. 75 
 
 Concorda com a possibilidade de debate na Comissão de Assuntos Econômicos 
e sugere a formação de uma Comissão no Senado para discussão com o FMI e com o 
Banco Mundial. 76 
 
 Comenta sobre a importância da bancada do PMDB no Senado e a colaboração 
para o crescimento econômico do país. 76 
 
 Discute as sugestões do Senador Rodopho Tourinho e comenta as possibilidades 
de serem aplicadas. 77 
 
 : Faz um levantamento da relação do volume de crédito em relação ao PIB, e a 
fala da necessidade de recuperar o crédito para o Brasil. 77 
 
 Comenta sobre a diferença entre política e cultura e retoma suas idéias sobre a 
economia do Brasil, e propõe, para 2005 e 2006 a indexação do superávit primário ao 
PIB.  78 
 
 Finaliza seu discurso agradecendo a mesa e aos outros participantes do plenário; 
afirma também, que é necessário cautela mas também atitude, para que se possa 
conquistar espaço para o crescimento e a geração de empregos. 79 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). 531 
 
AMIR LANDO  
 
 Manifesta sua admiração pelo modo que o Senador Mão Santa canta sua terra e 
comenta sobre as potencialidades do Piauí. Aparte ao Senador Mão Santa. 460 
 
 Faz um panorama do desperdício de alimentos no País, deste plantio até o 
consumo, ressaltando que o alimento desperdiçado seria suficiente para alimentar toda a 
população que está abaixo da linha da pobreza. 519 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 
 Requerimento Nº 209, de 2003, que requer que sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 50, de 2002, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos. 27 
 
 Fala das necessidades do setor energético, afirmando que é necessário um 
investimento em fontes alternativas e renováveis de energia, para possibilitar um maior 
crescimento sustentável. 64 
 
 Fala da visita que fez ao Município de Marabá, no Estado do Pará, saúda a 
iniciativa dos empresários madeireiros pelo projeto de reflorestamento da Associação das 
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Indústrias Madeireiras de Marabá e comunica a doação feita pelo Sindicato Rural de 
Marabá, de três mil bezerros ao Programa Fome Zero. 471 
 
 Defende a construção de um novo modelo de desenvolvimento para Amazônia 
que não esqueça da sua realidade, que respeite suas peculiaridades e que tenha a 
capacidade de conciliar desenvolvimento com preservação. 521 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Afirma que recursos apenas não resolvem o problema das rodovias, é necessária 
também uma política que possa melhorar o setor rodoviário. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra.  516 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 
 Requerimento Nº 218, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
95, de 2003, que “dispõe sobre a privacidade na Internet”, seja encaminhado à Comissão 
de Educação para que a mesma se pronuncie sobre o mesmo. 456 
 
 Requerimento Nº 219, de 2003, que requer que o Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que “dispõe sobre a reserva de Vagas nas creches públicas para crianças 
portadoras de deficiência e dá outras providências”, que tramita em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a fim de garantir a reserva de 
vagas nas creches, ou entidades similares, e pré-escolas públicas para as crianças 
portadoras de deficiência”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que a mesma 
se pronuncie sobre o mesmo. 456 
 
 Fala dos recursos hídricos brasileiros, da necessidade de preservação dos 
mesmos, da recuperação do Rio São Francisco, e de uma política para solucionar o 
problema da falta de água no Nordeste. Aparte ao Senador Mão Santa. 461 
 
 Discute a violência no País sob a ótica das suas causas e apresenta as estatísticas 
que comprova o seu aumento. 462 
 
 Ressalta que é necessária uma Legislação que não favoreça criminosos 
reincidentes, uma política social que não discrimine o nordestino e apresenta os índices 
da violência contra os costumes e o pudor. 464 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 
 Faz um panorama da situação econômica do país, ressaltando o problema dos 
juros e do superávit. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. 78 
 
 Exige que o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz 
Fernando Furlan, volte a promover as reuniões bimestrais do Conselho de Administração 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, para que possa possibilitar um maior 
desenvolvimento da região. 87 
 
 Pede o registro pelos Anais da Casa de matérias do jornal O Estado de S. Paulo, 
que faz críticas ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha, que 
afirmou que não tinha nada contra as reformas, foi contra apenas por motivos de disputa 
do poder. Afirma que esta posição é falta de compromisso ético. 494 
 
 Afirma que o Presidente da Câmara João Paulo Cunha deve prestar 
esclarecimentos sobre suas afirmações. 497 
 
 Afirma que o Deputado João Paulo não deve apenas esclarecer sua afirmação, 
mas também pedir desculpas. 498 
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 Parabeniza o Senador Sérgio Guerra pelo discurso e manifesta o seu orgulho por 
tê-lo como representante do seu partido Aparte ao Senador Sérgio Guerra. 508 
 
 Informa que encaminhou requerimento de informações ao Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República e ainda não recebeu nenhuma resposta, e lê 
notícia publicada no jornal O Dia, com o título “Burocratas Famélicos”. 517 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). 530 
 
CÉSAR BORGES 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 126, de 2003, que autoriza a União a conceder 
benefícios financeiros aos Estados e ao Distrito Federal em função de desempenho 
exportador e do saldo comercial externo. 54 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 127, de 2003, que cria o Fundo de Aval para o 
Setor Cacaueiro e dá outras providências. 56 
 
 Manifesta o seu orgulho pela posse e faz um levantamento da trajetória política 
do senador Rodolpho Tourinho. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 469 
 
 Solicita que o governo volte a atenção para as obras de construção do Metrô de 
Salvador que está quase parando por falta de recursos, e pede que estes recursos sejam 
viabilizados. 473 
 
DELCIDIO AMARAL 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 134, de 2003, que dispõe sobre crimes de violência 
doméstica, altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, e determina outras providências. 480 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 135, de 2003, que dispõe sobre os crimes contra a 
intimidade e a vida privada das pessoas, acrescentando artigo ao Código Penal, em 
conformidade com o inciso X do art. 5º da Constituição Federal. 483 
 
 Fala que com a rigorosa economia, o maior desafio do país é a infra-estrutura. 
Aparte ao Senador Sérgio Guerra. 513 
 
 Fala da responsabilidade do Governador Zeca do PT na regência do Estado do 
Mato Grosso do Sul, faz esclarecimentos a cerca da MP e afirma que para fazer críticas é 
necessário antes ler o parecer. 535 
 
DUCIOMAR COSTA 
 
 Exprime o seu orgulho por ter o Senador Papaléo Paes em seu partido. Aparte ao 
Senador Papaléo Paes. 73 
 
 EDISON LOBÃO  
 
 Fala da criação do FMI e da sua utilidade. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante 75 
 
EDUARDO AZEREDO 
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 Ressalta a necessidade de revisão do sistema de apreciação de medidas 
provisórias e discute sobre a votação da Medida Provisória nº 82, que dispõe sobre as 
estradas.  472 
 
 Cumprimenta o Senador Sérgio Guerra pelo seu discurso e explicita a sua 
preocupação com a questão dos transportes e a sua infra-estrutura. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. 508 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Faz um detalhamento do Programa Primeiro Emprego e ressalta a importância 
dos programas de transferência de renda. 32 
 
 Fala que é necessário um aprimoramento dos programas de transferência de 
renda para que contribuam para uma economia mais competitiva e saudável. Aperte ao 
Senador Ney Suassuna. 40 
 
 Comunica que solicitou a presença do Senhor Embaixador de Cuba, que virá ao 
Senado para prestar esclarecimentos sobre a prisão e o julgamento de cubanos. 475 
 
 Esclarece que muitos do Partido dos Trabalhadores não concordam com a frase 
do Presidente João Paulo Cunha e que tal afirmação não corresponde com o 
comportamento do Partido. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 497 
 
 Informa que foi cancelada a reunião da Comissão de Relações Exteriores, para 
receber, em outro dia, o Embaixador Jorge Lezcano Péres, em virtude da coincidência 
com a sessão deliberativa ordinária do Senado Federal. 539 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 
 Faz uma relação entre Bush e Roriz, destacando atitudes que desrespeitam a 
democracia e os direitos humanos, e afirma que estas atitudes visam apenas à 
permanência e a manutenção do poder. 427 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 
 Comunica sobre os danos causados pelas chuvas no Estado de Rondônia e 
solicita que seja reparada o mais breve possível a cabeceira da ponte sobre o rio 
Machado, por onde passa a BR-364. 40 
 
FERNANDO BEZERRA 
 
 Discorda das palavras do Deputado João Paulo e afirma que o seu partido apóia 
as reformas, independente de qual governo as realize. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 500 
 
 Afirma que para haver o crescimento e o aumento na produção do país é preciso 
uma infra-estrutura adequada no sistema de transporte. Aparte ao Senador Sérgio Guerra. 512 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 
 Debate sobre a importância da instauração de uma refinaria de petróleo no 
nordeste. Aparte ao Senador Almeida Lima. 30 
 
 Comenta o discurso do Senador Aloizio Mercadante e sobre a discussão do 
Plano de Segurança Pública. 80 
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 Fala do problema da segurança pública e das incumbências da Comissão de 
Segurança Pública.. 81 
 
 Afirma que o problema da violência não se deu de repente, mas sim 
gradativamente, e que é necessário tomar atitude, não somente em relação a crimes 
isolados, mas em relação à violência em geral. 82 
 
 Requerimento Nº 211, de 2003, que requer que sejam prestadas, pela Senhora 
Ministra de Estado do Meio Ambiente, informações relativas à atuação da Agência 
Nacional de Águas (ANA), autarquia vinculada àquela autoridade. 353 
 
 Requerimento Nº 212, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Transportes Terrestres (ANTT) e de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
autarquias vinculadas àquela autoridade. 353 
 
 Requerimento Nº 213, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estados das Comunicações, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Telecomunicações (ANATEL), autarquia vinculada àquela autoridade. 354 
 
 Requerimento Nº 214, de 2003, que requer que sejam prestadas, pelo Senhor 
Ministro de Estado da Saúde, informações relativas à atuação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) e de Saúde Suplementar (ANS), autarquia vinculada 
àquela autoridade. 354 
 
 Requerimento Nº 215, de 2003, que requer que sejam prestadas, pela Senhora 
Ministra de Estado de Minas e Energia, informações relativas à atuação das Agências 
Nacionais de Petróleo (ANP) e de Energia Elétrica (ANEEL), autarquias vinculadas 
àquela autoridade. 355 
 
 Apresenta requerimento que se justifica pelo fato dos temas da violência urbana 
e da criminalidade serem, constantemente, motivo de preocupação da sociedade. 444 
 
 Requerimento Nº 216, de 2003, que requer que seja designada comissão para 
representar a Casa no XIII Congresso Mundial de Criminologia, que ocorrerá entre os 
dias 10 e 15 de agosto de 2003, na cidade do Rio de Janeiro. 446 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 
 Manifesta a sua satisfação em ter chegado ao Senado juntamente com o Senador 
João Capiberibe, e afirma que o Projeto de Lei, além de uma real transparência na 
administração pública do País, propiciará a participação popular, prometida pelo 
presidente em campanha. Aparte ao Senador João Capiberibe. 435 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Fala do programa Fome Zero, da necessidade de crescimento econômico do país 
e afirma que o governo está no caminho certo. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 39 
 
HÉLIO COSTA 
 
 Afirma que foi repassado R$800 milhões ao Estado de Minas Gerais e questiona 
a cobrança de 13% para pagamento da dívida do Estado. 32 
 
HELOÍSA HELENA 
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 Requerimento Nº 221, de 2003, que solicita informações ao Ministro de Estado 
da Justiça, Dr. Marcio Thomaz Bastos, sobre estudo e definição de prioridades e 
planejamento de ações da Polícia Federal. 484 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003, fala das 
conseqüências da transferência da responsabilidade das malhas rodoviárias e sugere que 
se derrube esta medida provisória e que a responsabilidade seja passada aos poucos para 
os Estados. 534 
 
ÌRIS DE ARAÚJO 
 
 Faz um panorama à cerca da violência no País, abordando algumas das causas e 
conseqüências. 445 
 
JEFFERSON PERES 
 
 Parecer Nº 202, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2000, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
altera dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe  sobre 
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. 07 
 
 Parecer Nº 206, de 2003, da Comissão, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 37, de 2001 (nº 303/99), na Casa de origem, que institui reabilitação 
criminal de ofício. 17 
 
 Parecer Nº 208, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2000, nº 2.308/2000, na Casa de origem, que 
“Dispõe sobre a divulgação, através da internet, dos dados e informações relativos a 
licitações realizadas pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 
todos os níveis da administração pública, e dá outras providências”. 21 
 
 Protesta pelo fato dos Parlamentares brasileiros não se manifestarem contra o 
abuso de poder pela violação de direitos civis e políticos em Cuba. 88 
 
 Afirma que o Congresso não aprecia as Medidas Provisórias, não examina os 
pressupostos de urgência e relevância, e propõe que o poder Legislativo cumpra a 
Constituição e deixe de ser omisso. 470 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Parecer Nº 201, de 2003, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 444, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Otávio, que cria o Programa de Financiamento a Profissionais 
Liberais – Fiprol, destinado a beneficiar profissionais recém-formados pelas 
Universidades das regiões Norte e Nordeste. 04 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 
 Comenta a cerca dos cem dias de governo do presidente Lula, fala das 
benfeitorias e das expectativas para o novo governo. 85 
 
 Apresenta e discute o seu primeiro projeto de lei, que torna obrigatória a 
publicação dos atos dos gestores públicos, diariamente, e em tempo real, numa página 
específica da Internet, para propiciar a transparência tornar mais clara as despesas 
públicas e as receitas. 433 
 
 Esclarece que o Projeto de Lei abrange a questão das compras do Executivo, 
Legislativo e do Judiciário, e também incorpora alguns encaminhamentos já existentes na 
Casa.  436 
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 Conclui seu discurso falando das vantagens e da transparência administrativa 
que o seu Projeto propiciará. 436 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 130, de 2003 – Complementar, que acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 448 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Parecer Nº 203, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 249, de 2001, de autoria do senador Maguito Vilela que altera a Lei 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre política agrícola. 11 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Requerimento Nº 223, de 2003, que manifesta repúdio e condenação ao ato 
arbitrário perpetrado contra a liberdade de opinião e às liberdades individuais de 
militantes de direitos humanos, jornalistas e economistas contrários ao regime cubano. 492 
 
 Questiona a frase: “A esperança venceu o medo”, usada pelo governo quando 
ganhou a eleição. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 499 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). 532 
 
JOSÉ JORGE 
 
 Discute sobre a Lei do Petróleo. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 468 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Fala da sua satisfação por ter o senador Papaléo Paes como representante do seu 
Estado. Aparte ao Senador Papaléo Paes. 73 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer Nº 207, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2002 (nº 379/99, na Casa de origem), que 
altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras 
providências. 19 
 
 Solicita que os Senadores titulares e suplentes compareçam à reunião do 
Conselho de Ética. 492 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003, ressalta 
que a União deve R$370 milhões para o Estado de Mato Grosso do Sul e com a MP, seria 
pago menos da metade do valor da dívida e ainda passaria a exigir a conservação de 980 
quilômetros de estrada, prejudicando assim o Estado do Mato Grosso do Sul. 535 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
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 Cumprimenta o senador Ney Suassuna pelo discurso e esclarece que o programa 
Fome Zero não começa da estaca zero porque já existem programas contra a fome tanto 
no âmbito nacional como no governamental. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 37 
 
LEONEL PAVAN 
 
 Demonstra que são necessários grandes investimentos, por parte do governo, 
para as rodovias e ferrovias, em especial para a BR – 101. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra.  511 
 
 Fala da necessidade de inclusão dos portadores de necessidades especiais no 
sistema de ensino juntamente com os demais estudantes, e elogia as instituições e 
fundações de apoio aos portadores de necessidades especiais. 564 
 
LÚCIA VÂNIA 
 
 Comunica que começou a presidir os trabalhos da Subcomissão da Infância, 
Adolescência e Juventude, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, e discute a 
necessidade de inclusão social dos jovens e dos adolescentes. 474 
 
 Cumprimenta o Senador Sérgio Guerra pelo discurso e relembra a preocupação 
dele com a infra-estrutura desde a época em que era Deputado. Aparte ao Senador Sérgio 
Guerra.  516 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. 539 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Parecer Nº 200 de 2003, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 444, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Otávio, que cria o Programa de Financiamento a Profissionais 
Liberais – Fiprol, destinado a beneficiar profissionais recém-formados pelas 
Universidades das regiões Norte e Nordeste. 01 
 
LUIZ OTAVIO 
 
 Parecer Nº 209, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2003 (nº 2.310/2002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia sobre Cooperação Naval, 
celerado em Windhoek, Namíbia, em 3 de dezembro de 2001. 414 
 
MÃO SANTA 
 
 Afirma que o governo brasileiro já se preocupava com déficit dos derivados do 
petróleo no Norte e Nordeste, e é uma grande conquista uma refinaria de petróleo para o 
nordeste, uma vez que quase todas as usinas do país se localizam no sul e no Sudeste. 
Aparte ao Senador Almeida Lima. 31 
 
 Parabeniza o governo pela iniciativa de combate a fome e afirma que um 
governo não deve ser grande e lento, mas sim pequeno e ágil. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. 38 
 
 Defende a idéia da unificação das Polícias. Aparte ao Senador Garibaldi Alves. 82 
 
 Fala do livro: “Reinventando o Governo”, de Ted Gaebler e David Osborne, que 
afirma que o governo não pode ser demasiadamente grande, deve ser pequeno. Discorda 
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da tese do livro, afirmando que o governo deve ter o tamanho necessário, e manifesta sua 
preocupação devido o “inchaço” do Governo Lula. Aparte ao Senador Paulo Paim. 422 
 
 Fala da sua experiência como médico e da situação precária que se encontra a 
saúde no país. 429 
 
 Fala dos avanços médicos, dos recursos na área da saúde do estado do Piauí, e 
sobre o fechamento da Ceme. 431 
 
 Afirma que o Senador João Capiberibe está fazendo o País respeitar a 
Constituição. Aparte ao Senador João Capiberibe. 435 
 
 Faz um levantamento das obras e avanços de alguns dos governos anteriores e 
afirma que o Senador Almeida Lima está dando uma grande contribuição para resolver o 
problema da criminalidade e da recuperação dos detentos do País. Aparte ao Senador 
Almeida Lima. 440 
 
 Discute sobre os indicadores de desenvolvimento divulgados pelo Banco 
Mundial, afirma que a saída para o Brasil é a valorização do trabalho e fala dos recursos e 
das possibilidades de desenvolvimento do Piauí. 459 
 
 Presta homenagem ao Piauí e ao seu povo, ressaltando seus recursos e 
possibilidades de desenvolvimento. 461 
 
 Manifesta o seu orgulho por ter o Senador Sérgio Guerra como representante do 
Nordeste e fala que o Senador relembra uma preocupação histórica. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. 512 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. 538 
 
MAGNO MALTA 
 
 Fala que a afirmação do Deputado João Paulo foi um ato de vaidade e que deve 
explicações. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 499 
 
MARCELO CRIVELLA 
 
 Requerimento Nº 225, de 2003, que requer que sejam solicitadas informações ao 
Ministro de Estado das Cidades sobre quais as medidas já adotadas pelo Contran com 
respeito às disposições dos arts. 54 e 55, particularmente quanto ao seu inciso III, do 
Código Nacional de Trânsito, e o encaminhamento de dados estatísticos disponíveis dos 
acidentes de trânsito. Com vítimas, direta ou indiretamente evolvidos com tais veículos 
em nível nacional. 494 
 
MARCO MACIEL 
 
 Cumprimenta o Senador Rodolpho Tourinho pelo seu primeiro discurso e pela 
sua chegada no Senado. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho. 469 
 
NEY LOPES 
 
 Parecer oral sobre a medida provisória Nº 91, de 2002, proferido no Plenário da 
Câmara dos Deputados em substituição à Comissão Mista. 343 
 
NEY SUASSUNA 
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 Demonstra sua satisfação em relação ao programa Fome Zero, definido como 
prioridade pelo presidente Lula e as expectativas para a redução das diferenças sociais e a 
extinção da fome no país. 35 
 
 Afirma que para se pôr em prática um programa da amplitude do Fome Zero, é 
necessário tempo e afirma que por ser um programa-piloto não deveria ter sido 
apresentado tão cedo e com tanta ênfase. 37 
 
 Afirma que é necessário estudar todos os programas sociais e considerar seus 
méritos e falhas para aperfeiçoá-los e para que sirvam de base para o programa Fome 
Zero.  38 
 
 Demonstra sua satisfação em participar de uma das vertentes do Programa 
Renda Mínima 39 
 
 Manifesta a intenção de apoio da oposição ao Programa Fome Zero, mas afirma 
que não deixarão de apontar as falhas. 40 
 
 Discute o aumento da violência enfatizando que uma das causas são as penas 
não cumulativas previstas pela Legislação. Aparte ao Senador Antônio Carlos Valadares. 464 
 
PAPALÉO PAES 
 
 Manifesta a sua alegria e satisfação com a assinatura do acordo para a ampliação 
e modernização do aeroporto de Macapá, e discute as possibilidades que serão abertas 
para o turismo na região. 72 
 
 Discute a cerca do fechamento da Ceme, sobre a necessidade de dar incentivos e 
condições para médicos trabalharem no interior e fazer com que os Governos Estaduais 
invistam na saúde. Aparte ao Senador Mão Santa. 432 
 
 Parabeniza o Senador pela iniciativa, ressaltando a importância do Projeto. 
Aparte ao Senador João Capiberibe. 435 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 
 Parecer Nº 204, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2003 (nº 4/03, na Câmara dos 
Deputados que aprova os textos dos Protocolos Facultativos à Convenção sobre os 
Direitos da Criança, relativos ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à 
venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, assinados em Nova 
York, em 6 de setembro de 2000). 14 
 
 Discute sobre a taxa de mortalidade infantil por falta de condições ambientais 
dignas como a falta de saneamento básico e fala da necessidade de garantir condições 
dignas para reduzir a mortalidade infantil. 87 
 
 Requerimento Nº 220, de 2003, que requer que o Projeto de Lei do Senado nº 
112, de 1988 seja remetido à Comissão de Assuntos Sociais, para que esta, mediante 
apreciação das respectivas subcomissões temáticas, possa emitir parecer de mérito e, em 
seguida, retornar à comissão de Assuntos Econômicos. 484 
 
PAULO PAIM 
 
 Esclarece que o Presidente Lula não é responsável pelos atos praticados por 
Fidel Castro nem pelos atos do presidente americano. 420 
 
 Discute sobre a repercussão dos primeiros dias do governo Lula e faz um 
levantamento dos elogios recebidos. 420 
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 Apresenta os dados do Banco Mundial sobre expectativa de vida e renda per 
capita, que afirma que estamos abaixo da média Latina e Caribenha. 422 
 
 Faz um panorama sobre o desenvolvimento das obras na BR-101, que liga 
Florianópolis-SC a Osório-RS. 422 
 
 Discursa a favor da aprovação da Medida Provisória que transfere a 
responsabilidade do controle de manutenção da malha rodoviária para os Estados. 422 
 
PEDRO SIMON 
 
 Parecer Nº 205, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2000 (nº 1.122/95, na Casa de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece 
normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. 15 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 132, de 2003, que dispõe sobre auxílio financeiro 
da União aos Institutos Históricos e Geográficos. 479 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Solicita a conclusão das obras da Ponte do Alencastro, na BR-497, que liga Mato 
Grosso do Sul a Minas Gerais e pede que seja refeito o trecho da BR-262, entre Miranda 
e Corumbá. 425 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02), dando ênfase  na situação do Estado do Mato Grosso do 
Sul e reclama os 13% que serão cobrados do pagamento que o Estado do Mato Grosso do 
Sul receberá da União. 532 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. 536 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Faz um panorama da atual situação dos Planos de Saúde, fala da necessidade de 
uma política especial para esta área e pede que o reajuste autorizado pelo Governo fique 
abaixo da inflação. 41 
 
 Manifesta sua satisfação pela atuação do Senador Papaléo Paes. Aparte ao 
Senador Papaléo Paes. 73 
 
 Explicita a capacidade de crescimento econômico do Brasil, e a possibilidade de 
geração de um superávit cada vez maior. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. 76 
 
 Debate sobre a votação do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02). 532 
 
RENILDO SANTANA 
 
 Apresenta à Casa um balanço dos cem primeiros dias da administração de João 
Alves Filho em Sergipe. 519 
 
ROBERTO SATURNINO 
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 Fala do caso dos presos de Cuba, e comenta sobre as ameaças feitas pelos 
Estados Unidos à Síria, questionando qual seria o próximo país a ser ameaçado. Aparte 
ao Senador Eurípedes Camargo. 429 
 
 Cumprimenta o Senador João Capiberibe pela iniciativa, pois proporcionará 
transparência e ética para a política. Aparte ao Senador João Capiberibe. 434 
 
 Requerimento Nº 217, de 2003, que requer que os Projetos de Lei do Senado nº 
103, de 1999, de autoria do Senador Jéferson Peres, e nº 220, de 2000, de autoria do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, passem a tramitar conjuntamente com os Projetos de Lei 
do Senado nº 169, de 1999, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, e 502, de 1999, 
de autoria do Senador Paulo Hartung, por versarem sobre a mesma matéria. 451 
 
 Esclarece que os recursos dos fundos para a indústria petrolífera são livres de 
qualquer contingenciamento, pois os recursos são retirados do faturamento das empresas 
e não podem ser utilizados para nenhuma outra finalidade. Aparte ao Senador Rodolpho 
Tourinho. 469 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 
 Faz sugestões à cerca do relacionamento com o FMI e da participação dos 
Estados na gerência dos problemas com o superávit primário. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. 76 
 
 Discute sobre as verbas destinadas para a tecnologia, mais especificamente os 
fundos do petróleo, e afirma que a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico 
devem ser prioridade de qualquer governo. 465 
 
 Encerra seu discurso citando como exemplo os investimento feitos pelo governo 
de Taiwan na década de 70 e o desenvolvimento tecnológico obtido. 470 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Informa que apresentou duas emendas para a Medida Provisória nº 116, que trata 
do salário mínimo. 67 
 
 Solicita à Petrobrás que repasse para o consumidor a redução dos preços do 
petróleo no Exterior 67 
 
 Elogia o posicionamento do Governo em relação aos planos para pagamento da 
dívida do País. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. 75 
 
 Comenta sobre requerimento que apresenta para solicitar a presença do Sr. 
Embaixador de Cuba Jorge Lescano Perez a comparecer à Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, para fazer esclarecimentos sobre a prisão e a condenação de 
dissidentes do governo cubano e sobre a execução de três outros cidadãos que tentaram 
fugir para os Estados Unidos. 415 
 
 Requerimento Nº 222, de 2003, que requer informações ao Ministério das 
Cidades, sobre o plano de habitação a ser implantado pelo Governo, com liberação de 
R$5,3 bilhões, especificando a distribuição e origem de tais recursos, inclusive a 
participação de recursos da Caixa Econômica Federal, com suas respectivas destinações, 
e faixas salariais do público que será atendido por fonte de financiamento. 485 
 
 Fala da importância da criação do Sistema Brasileiro de Inteligência e da criação 
da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e faz uma breve apreciação do Relatório 
Anual da ABIN. 518 
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SÉRGIO CABRAL 
 
 Parecer oral, sobre o Projeto de Lei de Conversão Nº 03, de 2003 (Proveniente 
da Medida Provisória nº 82, de 2002). 488 
 
 Parecer (oral) Nº 210, de 2003-PLEN, sobre o Projeto de Lei de Conversão Nº 3, 
de 2003 (Proveniente da Medida Provisória nº 82, de 2002). 528 
 
 Parecer Nº 210, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 
(proveniente da MP nº 82/02), proferido no plenário o Senado, que “dispõe sobre a 
Transferência da união para os Estados, o Distrito Federal e os municípios de segmentos 
da malha rodoviária sob jurisdição federal, nos casos que especifica, e dá outras 
providências”. 529 
 
 Esclarece que o Estado do Mato Grosso do Sul não terá que pagar os 13% sobre 
o pagamento que receberá da União. Aparte ao Senador Ramez Tebet. 533 
 
 Faz esclarecimentos sobre a MP que passa a responsabilidade da manutenção 
das rodovias para os Estados. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 536 
 
 Esclarece ao Senador Mão Santa que o Piauí não está citado na MP nº82. 539 
 
SÉRGIO GUERRA 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 131, de 2003, que altera o art. 5º da Lei nº 7.347/85 
– Lei da Ação Civil Pública, para legitimar os senadores, deputados federais, deputados 
estaduais e vereadores para a sua propositura. 478 
 
 Faz um panorama da precária situação em que se encontra o serviço de 
transporte do país, ressaltando a falta de investimentos públicos em transportes e a 
irregularidade na liberação de verbas para o pagamento de obras e serviços executados. 505 
 
 Faz um panorama dos investimentos na infra-estrutura de transportes e reafirma 
a necessidade de ações práticas e concretas que levem o país ao desenvolvimento 
econômico e social. 513 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 
 Afirma que é necessário resolver a questão das estradas e conclama que se façam 
presentes todos os Senadores para Sessão Extraordinária, porque estão presentes as 
Medidas Provisórias para liberação de recursos para o Ministério dos Transportes, para a 
restauração das estradas. Aparte ao Senador Sérgio Guerra. 516 
 
SIBÁ MACHADO 
 
 Manifesta a sua admiração ao Senador Aluízio Mercadante e afirma que gostaria 
de continuar observando-o e tendo acesso aos textos de sua autoria. Aparte ao Senador 
Aloizio Mercadante. 79 
 
 Faz um levantamento à cerca da Amazônia e fala sobre a internacionalização e 
as intenções americanas a cerca da Amazônia.. 83 
 
 Projeto de Lei do Senado Nº 133, de 2003, que denomina a BR-317 “Rodovia 
Wilson Pinheiro”. 479 
 
TASSO JEREISSATI 
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 Explicita que a situação das estradas do Estado do Ceará é caótica e que não 
existem planos nem perspectivas para solucionar este problema. Aparte ao Senador 
Sérgio Guerra. 516 
 
TIÃO VIANA 
 
 Discute sobre a importância do debate sobre política energética no Brasil, e fala 
da sua satisfação por ter o Parlamentar José Eduardo Dutra como presidente da Petrobrás. 
Aparte ao Senador Almeida Lima. 29 
 
 Parabeniza o Senador Aloizio Azevedo pelo discurso, pelas idéias e pela 
dedicação para o desenvolvimento da economia do País. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. 77 
 
 Recurso Nº 05, de 2003, que interpõe recurso no sentido de que o Projeto de Lei 
do Senado nº 170, de 2002, que “Dispõe sobre a produção e importação do soro 
antiofídico”, seja submetido à deliberação do Plenário. 458 
 
 Esclarece que o Deputado João Paulo Cunha ainda não teve tempo de explicar 
sua afirmação aos companheiros de Partido. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 497 
 
 Discute sobre a MP que transfere para os Estados a responsabilidade pela 
manutenção das rodovias estaduais. 537 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Projeto de Lei Nº 128, de 2003, que insere o inciso XXIII no art. 230 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
proibir a proibir a aposição de adesivos e similares que emulem a utilização do veículo 
em atividades ilícitas. 57 
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