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Ata da 79ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de junho de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Nabor Júnior e Djalma Bessa

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Alberto Silva – Antero Paes de Barros – Arlin-
do Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Clodo-
aldo Torres – Djalma Bessa – Edison Lobão – Edu-
ardo Suplicy – Emília Fernandes – Francelino Perei-
ra – Freitas Neto – Geraldo Cândido – Geraldo Melo
– Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa He-
lena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jonas Pi-
nheiro – José Alencar – José Eduardo Dutra – José
Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca
– Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Luiz Estevão
– Luiz Pontes – Marina Silva – Moreira Mendes – Na-
bor Júnior – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Renan Calheiros
– Ribamar Fiquene – Roberto Freire – Romero Jucá –
Ronaldo Cunha Lima – Tião Viana – Wellington Ro-
berto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 44 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Na-
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 640, DE 2000

Da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 107,
de 2000 (nº 578, de 28-4-2000, na origem),
do Senhor Presidente da República,
solicitando autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito externo,
no valor equivalente a até

SDR17.800.000,00 (dezessete milhões
oitocentos mil Direitos Especiais de Saque),
equivalentes a, aproximadamente,
US$25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre a República Federativa
do Brasil e o Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura – FIDA,
destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Desenvolvimento Sustentável
para os Assentamentos da Reforma Agrária
no Semi-Árido da Região Nordeste.

Relator: Wellington Roberto

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos a
Mensagem Presidencial nº 107, de 2000 (Mensagem nº
00578, de 28-4-2000, na origem), solicitando autorização
do Senado Federal para contratar operação de crédito
externo, no valor de até SDRl7.800.000,00 (dezessete
milhões oitocentos mil Direitos Especiais de Saque),
equivalentes a aproximadamente US$25,000,000.00
(vinte e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento
da Agricultura – FIDA, destinada ao financiamento
parcial do projeto de Desenvolvimento Sustentável para
os Assentamentos da Reforma Agraria no Semi-árido da
Região Nordeste.

Trata-se de contrato de empréstimo externo com
as seguintes características:

a) mutuário: República Federativa do Brasil
(Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA);

b) mutuante: Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura – FIDA;

c) Pedido: Formulado pelo então Senhor Ministro
de Estado Extraordinário de Política Fundiária;

d) Valor: Até SDR17.800.000 (dezessete milhões e
oitocentos mil Direitos Especiais de Saque), equivalente



a, aproximadamente, US$25,000,000.00 (vinte e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de
principal;

e) finalidade: financiar, parcialmente, o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos
da Reforma Agrária no Semi-Árido da Região Nordeste;

O parecer da Secretária do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda anexou ainda o cálculo estimativo
do serviço da dívida, bem como do custo efetivo da
operação, situado em 5,92% ao ano, constituindo-se um
indicativo altamente favorável no tocante às condições
financeiras da operação em tela, especialmente em se
considerando o custo efetivo médio verificado nos
últimos anos junto a organismos internacionais.

As formalidades prévias à contratação, prescritas
na Constituição Federal, na Resolução nº 96, de 15 de
dezembro de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17,
de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Federal, no
Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, na
Portaria MEFP nº 497, de 27 de agosto de 1990, alterada
pela Portaria MEFP nº 650, de 1º de outubro de 1992, e
nos demais dispositivos legais e regulamentares
pertinentes foram integralmente obedecidas, a saber:

a) o Banco Central do Brasil, mediante mensagem
FIRCE/CONAC-II-C-2000/98, de 7 de janeiro de 2000,
informou que efetuou o credenciamento prévio da
operação, nas condições constantes do Certificado de
Autorização nº 131/00086;

– a Secretaria de Planejamento e Avaliação – SPA,
do Ministério de Orçamento e Gestão, por meio do
expediente de fls 63, informou que os investimentos
previstos para aplicação no programa em tela estão
amparados na Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996, que
dispõe sobre o Plano Plurianual 1966/1999, e que o
Programa é compatível com os objetivos e metas
estabelecidos no Projeto de Lei do Plano Plurianual da
União para 2000/2003;

– Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP,
prestou informações quanto a existência de recursos na
proposta do Orçamento Geral da União para 2000, que,
segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser
remanejados após a publicado da Lei Orçamentária para
2000;

– A Comissão de Controle e Gestão Fiscal – CCF,
por intermédio da Recomendação nº 11, de 29-9-98,
propôs ao Sr. Ministro da Fazenda que condicione a
aprovação de operações de crédito à verificação, pela
STN, da inclusão de todas as despesas afins nos limites
de natureza orçamentária e financeira fixados para cada
órgão interessado;

– Concluiu a STBN que, no que concerne ao
ingresso de recursos externos e à contrapartida federal
para 2000, relativamente às dotações alocadas no
Projeto de Lei Orçamentaria/2000, são essas suficientes
à luz da taxa de câmbio vigente;

– Quanto ao limite de endividamento da União, de
acordo com cálculo realizados por aquele órgão, há
margem, na presente data, nos limites estabelecidos nos
arts. 2º e 3º (inciso I e II) e 4º da Resolução 96/89,
revalidada pela Resolução 17/92, ambas do Senado
Federal.

b) a Secretaria do Tesouro Nacional, no exercício
de sua competência, concluiu manifestando-se
favoravelmente à contratação da operação de crédito em
apreço, condicionando a assinatura do contrato à
existência de prévia dotação orçamentária, bem como ao
cumprimento de condicionalidades previstas no contrato
de empréstimo e referidas no item 8.1 do Parecer nº
441/99;

c) o Ministério do Desenvolvimento Agrário
apresentou informações quanto ao Projeto;

d) o Projeto foi identificado como passível de
obtenção de financiamento externo pela Comissão de
Financiamentos Externos – COFIEX, mediante a
Recomendação nº 488, de 18-12-98, sendo tal decisão
homologada pelo Ministro do Planejamento e
Orçamento;

e) a Consultoria Jurídica do Ministério do
Desenvolvimento Agrário e a Procuradoria-Geral do
Incra emitiram parecer acerca da legalidade dos
instrumentos contratuais, PJA/nº 192/2000, de
31-3-2000 e PJ/nº 108/2000, de 6-4-2000,
respectivamente;

f) o empréstimo será concedido pelo Fundo
Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA,
organismo multilateral do qual o Brasil é parte;

g) a minuta contratual, à qual integram as
“Condições Gerais”, de 19 de setembro de 1986
(“General Conditions Applicable to Loan and Guarantee
Agreements”), contém cláusulas usuais de tais
operações, admissíveis segundo a legislação brasileira,
tendo sido observado o disposto no art 5º da Resolução
nº96/89, do Senado Federal, que veda disposição
contratual de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contraria à Constituição e às
leis brasileiras, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos;

h) o mutuário é a República Federativa do Brasil,
pessoa jurídica de direito público externo, estando a
execução do contrato a cargo do Ministério do
Desenvolvimento Agrário e do INCRA, sendo que o
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Ministério deverá adotar as providências necessárias ao
cumprimento do contrato, e à inclusão, nas propostas
orçamentárias, das dotações específicas ao
cumprimento das respectivas obrigações contratuais.

Assim, fica claro que todas as instâncias do Poder
Executivo encontram-se de acordo com a assinatura do
contrato em questão, e que as exigências constantes
das normas do Senado Federal que regem a matéria
foram atendidas.

É o relatório.

II – Voto

A autorização para a contratação da operação de
crédito objeto da Mensagem nº 107/2000 está contida
nas competências privativas do Senado Federal
estabelecidas no inciso V, do art. 52 da Constituição
Federal e regulamentada pela Resolução nº 96/89
restabelecida pela Resolução nº 17/92, que “dispõe
sobre limites globais para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público federal e
estabelece limites e condições para a concessão da
garantia da União em operações de crédito externo e
interno”.

Nesse sentido, o processo encontra-se
adequadamente instruído, dele constando a
documentação exigida na Resolução acima referida.

Não obstante o evidente mérito da operação de
crédito, cabe assinalar que as ponderações da STN
referidas tanto à previsão orçamentária para os recursos,
quanto às providências de organização constantes do
Contrato de Empréstimo e reproduzidas no presente
relatório, são mais que cabíveis e devem ser objeto de
providências imediatas por parte dos órgaõs
responsáveis.

Em face do exposto somos de parecer favorável à
concessão da autorização pleiteada pela União na
Mensagem nº 107/2000, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externa no valor de até dezessete milhões
oitocentos mil. Direitos Especiais de Saque,
equivalente a aproximadamente,
US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
dólares norte-americanos), de principal
entre a República Federativa do Brasil e o
Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura – FIDA
destinada ao funcionamento parcial do

Projeto de Desenvolvimento Sustentável
para os Assentamentos da Reforma Agrária
no Semi-Arido da Região Nordeste.

O Senado Federal resolve:
Art. lº É a República Federativa do Brasil

autorizada, nos termos da Resolução nº 96/89,
restabelecida pela Resolução nº 17/92, a contratar
operação de crédito externo, no valor de até dezessete
milhões oitocentos mil Direitos Especiais de Saque,
equivalente a, aproximadamente, US$25,000,000.00
(vinte e cinco milhões de dólares norte-ainericanos), de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
Fundo Internacional para o Desenvolviniento da
Agricultura – FIDA.

Parágrafo único. A operação de crédito autorizada
no caput deste artigo destina-se ao financiainento parcial
do Projeto de Desenvolvimento Sustentável para os
Assentainentos da Reforma Agrária no Semi-Árido da
Região Nordeste.

Art. 2º A operação de crédito externo, ora
autorizada, terá as seguintes caracteristicas:

a) mutuário: República Federativa do Brasil
(Ministério do Desenvolvúnento Agrário e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA);

b) mutuante: Fundo Internacional para o
Desenvolvúnento da Agricultura – FIDA;

c) pedido: Formulado pelo então Ministro de
Estado Extraordinário de Políticas Fundiárias;

d) valor: Até SDRl7.800.000 (dezessete milhões e
oitocentos mil Direitos Especiais de Saque), equivalente
a, aproximadamente, US$25,000,000.00 (vinte e cinco
milhões de dólares americanos), de principal;

e) finalidade: financiar, parcialmente, o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos
da Reforma Agrária no Semi-Árido da Região Nordeste;

f) prazo: aproximadamente 17 anos;
g) carência: aproximadamente 2,5 anos;
h) juros: a uma taxa anualmente definida pelo

FIDA, com validade para o periodo de 1-1 a 31-12 de
cada ano (5,84% a.a. para o ano 2000), incidente sobre o
saldo devedor de principal, a partir da data de cada
desembolso;

i) prazo para desembolso: até 30-6-2005;
j) do principal: em 30 (trinta) parcelas semestrais,

consecutivas, a primeira e a segunda no valor de SDR
10.000,00, as 28 demais no valor de SDR635.000,00,
pagáveis em 1-3 e 1-9 de cada ano, a primeira em
1-9-2002 e a última em 1-3-2017;

k) dos Juros: semestralmente vencidos, em 1-3 e
1-9 de cada ano.
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Art. 3º A presente autorização deverá ser exercida
no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da
data de publicação desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de junho de 2000 – Ney
Suassuna, Presidente – Wellington Roberto, Relator
– Sérgio Machado – Roberto Santos – José Roberto
Arruda – Geraldo Althoff – José Alencar – José
Eduardo Dutra – Roberto Saturnino – Agnelo Alves –
Bello Parga – Moreira Mendes – Lúcio Alcântara –
Freitas Neto – Romero Jucá – Ernandes Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 1.312
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974

Autoriza o Poder Executivo a dar a
garantia do Tesouro Nacional a operações
de créditos obtidos no exterior, bem como,
a contratar créditos em moeda estrangeira,
nos limites que especifica, consolida
inteiramente a legislação em vigor sobre a
matéria, e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.276, DE 9 DE MAIO DE 1996

Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período de 1996/1999, e dá outras
providências.

O Presidente da República.
....................................................................................

PARECER Nº 641, DE 2000
(Da Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional)

Sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 126, de 2000 (nº 404/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
de Israel sobre Isenção de Vistos para
Titulares de Passaportes Nacionais Válidos,
celebrado em Brasília, em lº de setembro
de 1999.

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Conforme indicado na ementa supra, o
processado, ora sob exame do Senado Federal, trata do
“Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Israel sobre Isenção de Vistos para
Titulares de Passaportes Nacionais Válidos, celebrado
em Brasília, em lºde setembro de 1999", cujo texto foi
aprovado pela Câmara dos Deputados, com a
introdução de emenda ali oferecida pelo seu relator,
Deputado José Roberto Batochio (fls. 14, 15 e 16 do
Sumário Anexo).

II – Voto do Relator

O acordo em evidência entre o Brasil e Israel, ao
tratar da isenção de vistos para titulares de Passaportes
nacionais válidos, procura desburocratizar o sistema até
então adotado entre os dois países. Em Consequência,
há que considerar a iniciativa Conjunta de ambos os
países Como um passo deveras importante para facilitar
e, portanto, intensificar o fluxo de viajantes entre o Brasil
e Israel. Tal desiderato é propiciado pela permissão
concedida aos portadores de passaportes nacionais
válidos para a entrada no território da outra Parte, com o
finalidade de turismo ou negócios, limitada à
“permanência de até 90 dias sem necessidade de
obtenção prévia de vistos”. Tal permissão, todavia, não
isentará os nacionais de ambos os países da
necessidade de observar as respectivas leis e
regulamentos relativos à entrada e residência de
estrangeiros e à sua participação em atividades
remuneradas.

No que respeita à emenda oferecida pelo relator da
matéria na Câmara dos Deputados, o nobre Deputado
Roberto Batochio (fls. 15 e 16 do Sumário), estamos em
total acordo, pois nunca é demais lembrar a sujeição da
matéria à aprovação do Congresso Nacional, como um
imperativo constitucional.

Assim, entendemos que o inteiro teor do acordo
em tela, firmado entre o Brasil e Israel e acrescido da
emenda oferecida pelo nobre Deputado José Roberto
Batochio, contribuirão, por certo, para uma melhor e mais
qualitativa aproximação das relações, já existentes entre
os países.

Votamos, pois, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 126, de 2000.

Sala da Comissão, José Sarney, Presidente –
Pedro Piva, Relator – Hugo Napoleão – Romeu Tuma
– Eduardo Suplicy – Tião Viana – Roberto Saturnino
– Emilia Fernandes – Lúdio Coelho – Bernardo
Cabral – Moreira Mendes.

PARECER Nº 642, DE 2000
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Da Comissão de Educação, ao Projeto
de Lei do Senado nº 109, de 2000, de
autoria do Senador Mozarildo Calvacanti,
que denomina Rodovia Governador
Aquilino Mota Duarte trecho da rodovia
BR-210.

Relator: Senador Bello Parga

I – Relatório

Submete-se à apreciação desta Comissão de
Educação, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do
Senado nº 109, de 2000, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcante. O projeto visa dar o nome
“Rodovia Governador Aquilino Mota Duarte” ao trecho da
rodovia BR-210 compreendido entre o km 500 da
Rodovia BR-174, na localidade de Novo Paraíso, no
Município de Caracarai, até a divisa dos Estados de
Roraina e do Pará, no Município de Caroebe, Estado de
Roraima.

2. O Projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.

II – Análise

3. É tradição no Brasil, como também em diversos
outros países, dar a importantes obras de infra-estrutura
o nome de seus filhos mais ilustres. É uma forma de
manter viva a memória desses personagens para que as
futuras geraçôes não esqueçam a história de sua terra.

4. E, assim, plenamente louvável a iniciativa do
Senador Mozarildo Cavalcante de dar a essa via, tão
importante para o desenvolvimento do Estado de
Roraima, o nome do Governador Aquilino Mota Duarte.
Além de expressivo homem público, ele representa as
pioneiras famílias roraimenses em sua luta para dar ao
Estado uma posição de destaque no cenário brasileiro.

5. Observamos, entretanto, que o PLS nº 109, de
2000, apresenta pequenas falhas no que concerne à
técnica legislativa. De acordo com a Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, não deve ser
incluída cláusula revogatória genérica. Além disso,
optamos por oferecer nova redação ao art. lº, para dar
maior clareza ao texto, com relação ao trecho da
rodovia em questão.

III – Voto

6. Pelo exposto, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2000, com as
emendas que apresentamos.

EMENDA Nº 1–CE

Dê-se ao art. lº do Projeto de Lei do Senado nº 109,
de 2000, a seguinte redação:

“Art. lº Fica denominado ‘Governador Aquilino Mota
Duarte’ o trecho da Rodovia BR-210 compreendido entre
o km 500 da BR-174, na localidade de Novo Paraíso, no
Município de Caracarai, e a divisa dos Estados de
Roraima e do Pará, no Município de Caroebe, no Estado
de Roraima."

EMENDA Nº 2–CE

Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº
109, de 2000.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2000, Freitas
Neto, Presidente – Bello Parga, Relator – Djalma
Bessa – Geraldo Cândido – Ricardo Santos –
Ribamar Fiquene – Marina Silva – Alvaro Dias –
Agnelo Alves – Hugo Napoleão – Sebastião Rocha –
Romeu Tuma – Jonas Pinheiro – Lúdio Coelho – Luiz
Otávio – Lúcio Alcântara.

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 109, DE 2000

“Denominado Rodovia Governador
Aquilino Mota Duarte trecho da rodovia
BR-210."

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1º Fica denominado Rodovia “Governador
Aquilino Mota Duarte” o trecho da rodovia BR – 210
compreendido entre o Km 500 da BR-174, na
localidade de Novo Paraíso, no Município de Caracarai,
e a divisa dos Estados de Roraima e do Pará, no
Município de Caroebe, no Estado de Roraima.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2000. – Freitas
Neto, Presidente – Bello Parga, Relator.
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PARECER Nº 643, DE 2000

Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 659, de 1999, de autoria do Se-
nador Moreira Mendes que “altera a Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, para
incluir trecho da rodovia RO-133 na Rela-
ção Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Nacional”.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 659, de 1999, é
submetido à apreciação da Comissão de
Infra-Estrutura, em termos de decisão terminativa.
Trata-se de projeto de autoria do nobre Senador Mo-
reira Mendes que visa alterar a Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973.

Com apenas dois artigos, o projeto pretende in-
cluir trecho da rodovia RO-133 na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional. Esse
trecho, com extensão de 237,8 km, compreende um
segmento da rodovia situado entre as cidades de Ouro
Preto d’Oeste e Tabajara no Estado de Rondônia.

Justifica o ilustre autor da proposta que a fede-
ralização do trecho da RO-133 é de extrema impor-
tância para o desenvolvimento do Estado de Rondô-
nia, pois além de “integrar inúmeros municípios à
BR-364, integra-os também à hidrovia do rio
Ji-Paraná, permitindo o escoamento de produtos
agrícolas, em particular a soja produzida nos estados
vizinhos, de maneira mais eficiente”.

Argumenta, ainda, o Senador Moreira Mendes
que a inclusão pretendida no projeto “responde a uma
das condições essenciais para inclusão de rodovias
no Plano Nacional de Viação (PNV), qual seja a de
permitir conexões de caráter internacional”.

É o relatório.

II – Análise

O termo “federalizar”, utilizado na justificação do
projeto, bem explica a intenção do nobre autor do

PLS 659/99 de passar à responsabilidade da União a
pavimentação e manutenção da rodovia, que, segun-
do argumenta, é de extrema importância para a inte-
gração da Região.

Ao se observar o traçado da malha viária do
Estado de Rondônia, percebe-se nitidamente que a
região nordeste, onde estão localizados os municípi-
os de Tabajara, Machadinho d’Oeste, Theobroma e
outros, tem sua comunicação com outras regiões pre-
judicadas em função da inexistencia de rodovia fede-
ral no sentido centro-nordeste. O Porto Dois de No-
vembro, localizado próximo a cidade de Tabajara, li-
ga-se à BR-364 por meio de rodovia sem pavimenta-
ção, o que dificulta o escoamento da produção mine-
ral e agrícola.

Adicionalmente, na leitura da justificação do
projeto, percebe-se que um dos argumentos forte do
autor está embasado no fato de que o trecho a ser fe-
deralizado constitui elo importantíssimo de ligação
entre a Bolívia e a região nordeste do Estado. Essa
afirmação permite dizer que a proposta satisfaz o item
2.1.2, alínea e do Anexo do PNV (Lei nº 5.917/73),
que estabelece, como uma das condições legais para
“federalização” de rodovias a de “permitir conexões
de caráter internacional”.

Por fim, entendemos que a intenção de incorpo-
rar o trecho da RO-133 na lista de rodovias federais é
extremamente louvável. Não há dúvidas de que sua
inclusão, além de atender ao critério legal para fede-
ralização, é indispensável para o desenvolvimento do
Estado que necessita de vias de transportes mais efi-
cientes que permitam a movimentação de pessoas e
produtos e a viabilização do tão esperado crescimen-
to econômico da região.

III – Voto

Assim, por entendermos que a proposta é ex-
tremamente meritória, votamos favoravelmente à
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 659, de
1999.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. –
Emilia Fernandes, Presidente – Gilberto Mestri-
nho, Relator – Luiz Pontes – Juvêncio da Fonse-
ca – Paulo Souto – Paulo Hartung – Marluce Pin-
to – Mauro Miranda – Geraldo Cândido – Riba-
mar Fiquene – Romero Jucá – Carlos Bezerra –
Gilvan Borges – Arlindo Porto.
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PARECER Nº 644, de 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Projeto de Resolução nº 8
de 2000, de autoria do Senador Jorge
Bornhausen, que autoriza os municípios
a contratarem operações de crédito com
a Caixa Econômica Federal, destinadas à
implantação de programas de fortaleci-
mento e modemização da máquina admi-
nistrativa municipal, e sobre o Projeto de
Resolução nº 18, de 2000, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, que auto-
riza os Municípios a contrarem operação
de crédito com a Caixa Econômica Fede-
ral destinadas à implantação de progra-
mas de fortalecimento e modernizaçao
da máquina administrativa municipal.

Relator: Senador Roberto Saturnino

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos,
para análise e decisão, o Projeto de Resolução do
Senado nº 8, de 2000, de autoria do ilustre Senador
Jorge Bomhausen.

O referido Projeto de Resolução autoriza os Mu-
nicípios a contratarem operações de crédito com a
Caixa Econômica Federal, destinadas à implantação
de programas de fortalecimento e modernização da
máquina administrativa municipal. Estabelece, em
seu art. 2º, que o montante e os serviços das opera-
ções de crédito referidas na Resolução não serão
computados para efeito dos limites previstos nos inci-
sos I, II e III do art. 6º da Resoluçao nº 78, de 1998, do
Senado Federal.

Em seu art. 3º, a proposição prevé que o agente
financeiro da União encaminhará ao Banco Central
do Brasil cópia do respectivo contrato, juntamente
com a documentação legal exigida. De acordo com o
art. 4º, o Senado Federal receberá do Banco Central
relatório trimestral, contendo informações sobre o va-
lor das operações e as condições de pagamento de
todos os municípios que realizaram essas operações.

O autor do projeto argumenta que as normas
operacionais para a contratação do empréstimo exi-
gem dos municípios a apresentação de documenta-
ção prevista pela Resolução nº 78, de 1998, do Sena-
do Federal, o que na prática, inviabilizaria a contrata-
ção do Programa Nacional de Apoio à Gestão Admi-
nistrativa e Fiscal (PNAFM), que tem como objetivo
modernizar e tornar eficientes as máquinas adminis-

trativas municipais. Além disso, ressalta que “este
problema já ocorreu na recente operação de refinan-
ciamento das dívidas dos Municípios, objeto principal
da Medida Provisória nº 1.891, agora reeditada como
MP nº 1.969, de 6 de janeiro de 2000. Para que os
Municípios brasileiros pudessem se habilitar àquela
contratação, o Senado Federal aprovou a Resolução
nº 37, de 1999, em setembro próximo passado, que
autorizou a operação de refinanciamento sem a ob-
servância da Resolução nº 78, de 1998".

Em decorrência da aprovação do Requerimento
nº 136, de 2000, por mim apresentado a esta Comis-
são, tramita em conjunto com a proposição sob exa-
me o Projeto de Resolução nº 18, de 2000, de autoria
do Senador José Roberto Arruda, que tem, exata-
mente, o mesmo teor.

É o relatório.

II – Voto

O Programa Nacional de Apoio à Gestão Admi-
nistrativa e Fiscal tem o mérito inquestionável de esti-
mular a modernização e o aumento da eficiência das
máquinas administrativas municipais, permitindo o
aumento da arrecadação dessas esferas de governo,
com impacto positivo sobre o ajuste fiscal do País.
Sem dúvida, é desejável que o maior número de mu-
nicípios possa ter acesso a esse programa.

Não se pode esquecer, no entanto, que a Cons-
tituição Federal conferiu ao Senado Federal a compe-
tência privativa de exercer o controle das operações
de crédito externo e interno dos municípios. Caso o
projeto fosse aprovado na forma proposta, o Senado
Federal estaria abrindo mão desta competência, pois
seria apenas informado a posteriori sobre as opera-
ções de crédito realizadas pelos municípios no âmbi-
to do citado programa, sem qualquer exame prévio
por parte do Banco Central.

O argumento de que o Senado Federal já tomou
medida semelhante, por intermédio da Resolução nº
37, de 1999, do Senado Federal, não procede, por-
que as duas situações são totalmente distintas. Aque-
la Resolução autorizou a realização de operações de
crédito de consolidação, assunção e refinanciamento
das dívidas municipais pela União e permitiu que o
montante e o serviço da dívida relativos a essas ope-
rações não fossem computados para efeito dos limi-
tes previstos nos incisos I, II e III do art. 6º da Resolu-
ção nº 78, de 1998, do Senado Federal, no exercício
financeiro em que as operações fossem celebradas.
Note-se, entretanto, que essa permissão não gera
problemas de crescimento da dívida municipal à reve-
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lia dos controles do Senado, porque as operações
correspondem, apenas, a uma reorganização de cre-
dores e devedores da dívida já existente e, não, à as-
sunção de um novo endividamento.

Já as operações de crédito vinculadas a progra-
mas de fortalecimento e modernização da máquina
administrativa municipal, objeto da proposição em pa-
uta, dão origem a uma nova dívida. Por isso, devem
ser controladas pelo Senado, com o auxílio do Banco
Central. No entanto, como estas operações vão oca-
sionar um impacto favorável nas finanças municipais,
elas merecem um tratamento diferenciado das dema-
is, não somente quanto à isenção dos limites impos-
tos pelo art. 6º da Resolução nº 78, de 1998, do Sena-
do Federal, como, também, com relação à restrição
da não ocorrência de resultado primário negativo,
prevista no art. 7º da mesma Resolução. De fato, atu-
almente, a existência desses limites e restrições invi-
abiliza a contratação de novos empréstimos por gran-
de parte dos municípios. Mas isso deve ser feito sem
que seja dispensada a análise caso a caso pelo Ban-
co Central, com a verificação dos demais documen-
tos e condições constantes da referida Resolução,
além do controle de perto por parte do Senado Fede-
ral.

Considerando que o BNDES também tem um
programa voltado para a modernização da máquina
administrativa municipal, intitulado Programa de Mo-
dernização da Administração Tributária e da Gestão
dos Setores Sociais Básicos – PMAT, julgamos de
todo conveniente que as regras para aprovação des-
tas operações sejam as mesmas estabelecidas para
o programa da CEF, para que os municípios possam
dispor de mais uma alternativa para financiar os seus
programas de modernização administrativa.

Dessa forma, com o intuito de aperfeiçoar a pro-
posição em tela, apresento a essa Comissão Substi-
tutivo propondo que os limites do art. 6º não sejam
computados nas operações de crédito com a CEF e
BNDES destinadas à implantação de programas de
fortalecimento e modernização da máquina adminis-
trativa municipal. O tomador fica, também, dispensa-
do da obrigatoriedade de não ter resultado primário
negativo e de apresentar certidões que comprovem a
regularidade junto aos fúndos e programas previstos
no inciso V, do art. 13, da Resolução nº 78, de 1998,
(PIS/Pasep, Finsocial/Cofins, INSS e FGTS). Esta úl-
tima dispensa é necessária, pois muitos municípios
estão inadimplentes justamente porque não conse-
guem arrecadar tributos como deveriam fazer, em
função da ineficiência da máquina administrativa.

De forma a superar outro obstáculo que tem in-
viabilizado a aprovação do BACEN de autorizações
para contratação de crédito dos municípios junto aos
bancos oficiais, propomos que fique explicitado que
as certidões exigidas nos inciso III e IV, do art. 13, da
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, são as
relativas ao último exercício analisado pelos órgáos
encarregados de sua emissão (Tribunal de Contas e
Secretaria do Tesouro Nacional, respectivamente) e
não, necessariamente a do último exercício.

Para que o Senado exerça o acompanhamento
e controle dos valores e características das opera-
ções de crédito em foco, mantenho o art. 4º da pro-
posta original, o qual estabelece obrigatoriedade de
envio por parte do Banco Central ao Senado Federal
de relatório trimestral sobre as operações em foco
efetuadas pelos municípios. Acrescentei, ainda, dis-
positivo deixando claro que as demais exigências e
condições da Resolução nº 78, de 1999, deverão ser
atendidas pelos municípios, o que implica o envio ao
Banco Central de pedido de autorização das opera-
ções pelas administrações municipais e uma análise
prévia, caso a caso, das mesmas por parte desse ór-
gão.

Com isso, creio que o substitutivo contém pro-
posta mais equilibrada, pois ao invés de dar um che-
que em branco para o aumento do endividamento dos
municípios, livra as administrações municipais de
obstáculos difíceis de serem transpostos para a ob-
tenção de autorização da contratação de operações
de crédito voltadas para a necessária modernização
das suas máquinas administrativas, mas mantém o
controle e acompanhamento das mesmas por parte
do Banco Central e do Senado Federal.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PRS Nº
8/2000, na forma do substitutivo anexo, e pela rejei-
ção do PRS Nº 18/2000.

EMENDA Nº 1–CAE

Dispõe sobre as operações de cré-
dito de Municípios a serem contratadas
com o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES,
destinadas à implantação de programas
de fortalecimento e modernização da má-
quina administrativa municipal.

O Senado Federal resolve:
Art. lº Não serão computados, para efeitos dos

limites previstos nos incisos I, II e III do art. 60, da Re-
solução nº 78, de 1998, as operações de crédito a se-
rem realizadas pelos municípios destinadas à implan-
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tação de programas de fortalecimento e moderniza-
ção da máquina administrativa municipal, com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES.

Parágrafo único. Para a realização das opera-
ções de crédito de que trata esta Resolução, fica o to-
mador dos recursos dispensado das seguintes exi-
gências:

I – não ter resultado primário negativo no perío-
do de apuração da Receita Líquida Real, conforme
previsto no art. 7º da Resolução nº 78, de 1998;

II – apresentar as certidões previstas no inciso V
do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998.

Art. 2º As certidões de que tratam os incisos III e
IV do art. 13, da Resolução nº 78, serão relativas ao
último exercício analisado pelos órgãos responsáveis
por suas respectivas emissões.

Art. 3º O Banco Central do Brasil informará ao
Senado Federal, mediante relatório trimestral, todos
os municípios que realizaram as operações de que
trata essa Resolução, discriminando os seguintes
itens, por município:

I – valor da operação;
II – condições de pagamento, incluindo o prazo

e as bases financeiras.
Art. 4º As demais condições e exigências relati-

vas às operações de crédito objeto desta Resolução
continuam regidas pela Resolução nº 78, de 1998.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2000, – Ney
Suasssuna, Presidente – Roberto Saturnino, Relator
– Bello Parga – Romero Jucá – Lúcio Alcântara –
Geraldo Althoff – José Alencar – Moreira Mendes –
Ricardo Santos – Paulo Souto – Ernandes Amorim –
Sérgio Machado – José Roberto Arruda – Agnelo
Alves – Freitas Neto – Eduardo Suplicy.

PARECER Nº 645, DE 2000
(Da Comissão de Educação)

Sobre as Emendas nºs 1 e 2, de Ple-
nário, ao Projeto de Lei da Câmara nº
44/94, (º 4.622/94, na Casa de origem),
que dispõe sobre a veiculação de mensa-
gem voltada à educação para o trânsito.

Relator: ad hoc: Senador Nabor Junior

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1996, obri-
ga a inserção de mensagem educativa de trânsito

“nas propagandas, veiculadas nos meios de comuni-
cação, de estabelecimentos que fabriquem, comerci-
alizem, ou prestem serviços ligados a veículos auto-
motores ou seus componentes”. A mesma exigência
o projeto reserva também às competições esportivas
envolvendo veículos automotores, devendo ser ob-
servada tanto nos locais de realização das provas
quanto nas transmissões via televisão, aí incluídas as
chamadas alusivas aos eventos.

Com parecer favorável proferido em Plenário
por este relator, em substituição à Comissão de Edu-
cação, o projeto recebeu, perante a Mesa, duas
emendas de autoria do ilustre Senador Bello Parga.

A Emenda nº 1 – Plen atinge o art. 1º do projeto,
acrescentando-lhe dois parágrafos. Determina o primeiro
deles que, dentre as empresas abrangidas pelo projeto,
ficam dispensadas do cumprimento da obrigação por ele
instituída aquelas que promovam – por iniciativa própria
ou em apoio a iniciativas oficiais – ações ou programas
nas áreas de segurança ou educação para o trânsito. O
segundo parágrafo estabelece, como condição para tal
desoneração, que o programa desenvolvido ou patroci-
nado por qualquer empresa, nos termos do parágrafo
anterior, observe as diretrizes fixadas pelo Conselho Na-
cional de Trânsito – CONTRAN para matéria relacionada
com segurança e educação para o trânsito.

Já a Emenda nº 2 – Plen acrescenta artigo novo
ao projeto, de modo a fixar data limite para vigência
da lei a que venha a dar origem. De acordo com
emenda, a futura lei perderá seus efeitos a partir da
entrada em vigor do novo Código de Trânsito Brasilei-
ro, cujo projeto se encontra atualmente em fase final
de tramitação no Congresso Nacional.

Nos termos de requerimento aprovado em Ple-
nário, a matéria deverá ser submetida também à Co-
missão de Assuntos Sociais, para apreciação do pro-
jeto e das emendas.

II – Análise

Conforme argumenta o autor das emendas em
sua justificação, é comum, entre as empresas com ativi-
dade relacionada com o setor automobilístico, a promo-
ção de campanhas educativas em prol da segurança no
trânsito. Com a alteração proposta na Emenda nº 1 –
PLEN, pretendeu o Senador Bello Parga prevenir certos
efeitos indesejáveis do projeto, entre os quais aponta o
risco de desmotivação de empresários adeptos de inici-
ativas desse tipo, bem como o de que programas bem
estruturados e conduzidos com sucesso sejam substi-
tuídos por “uma mensagem rápida e curta, no caso de
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publicidade veiculada em rádio e televisão, ou peque-
nas notas inseridas na publicidade escrita”.

Quer nos parecer extremamente oportuna, sem
que traga qualquer prejuízo para a idéia central con-
substanciada no projeto, a alteração que propõe o
Senador Bello Parga. Prudentemente, a emenda cor-
rige distorção latente na versão atual do PLC nº
44/96, que, se aprovada, fatalmente induziria as em-
presas ao estrito cumprimento da nova exigência que
lhes estaria sendo imposta, levando-as, em contra-
partida, a abandonar possíveis investimentos em pro-
jetos educativos muito mais amplos e ambiciosos.

É razoável supor que projetos desse tipo produ-
zam resultados, no mínimo, equiparáveis àqueles es-
perados em decorrência da aplicação das medidas
previstas no PLC nº 44/96. Na realidade, é mais prová-
vel que programas de educação e segurança de trân-
sito conduzidos ou apoiados por empresas do setor
automobilístico, suplantem, de longe, em alcance e efi-
cácia, a pretendida inserção de mensagens educati-
vas em peças publicitárias por elas encomendadas.

Sem desconhecer o mérito do PLC nº 44/96, so-
mos forçados a admitir que a desativação de progra-
mas de sucesso comprovado, para dar lugar a inser-
ções de apelo duvidoso e limitado poder de comuni-
cação, seria de todo lamentável, especialmente ten-
do em conta a gravidade dos problemas e a premên-
cia de ações voltadas para o combate à violência no
trânsito e a prevenção de acidentes no Brasil.

Sendo assim, em nome da preservação da pos-
silidade de engajamento das empresas em iniciativas
mais arrojadas, consideramos justa a exceção que se
abre para aquelas que optarem por formas alternati-
vas de contribuição à causa da segurança e da edu-
cação para o trânsito, nos termos da Emenda nº 1 –
PLEN. Do contrário, estaríamos cerceando a liberda-
de de iniciativa do empresariado, que, como o de-
monstram programas de segurança de trânsito em
curso no País, é capaz de render bons frutos.

No caso da Emenda nº 2 – PLEN, menciona o
autor, a título de justificação, que o Código de Trânsito
em vigor não dá à questão da segurança e da educa-
ção para o trânsito o tratamento que lhe é devido. Tal
preocupação o autor da emenda compartilha com o
próprio autor do projeto, o nobre Deputado Ronaldo
Perin. Adverte, todavia, o Senador Bello Parga que as
mesmas lacunas não persistem no projeto do novo
Código de Trânsito Brasileiro. Ao contrário, lembra
que o substitutivo aprovado pelo Senado Federal, em
fase final de discussão na Câmara dos Deputados,
dedica capítulo especial à segurança do trânsito, no

qual, em sua avaliação, a matéria encontra-se sufici-
entemente disciplinada.

Essa a razão pela qual julga conveniente impri-
mir caráter transitório às disposições do projeto, “de
maneira a desonerar os órgáos executores da segu-
rança e educação para o trânsito de encargos incom-
patíveis com as obrigações decorrentes da nova lei”
(o Código de Trânsito Brasileiro, quando definitiva-
mente aprovado e sancionado) e, ao mesmo tempo,
possibilitar uma avaliação da “eficácia da inserção de
mensagem educativa em matérias publicitárias do
segmento automotivo na melhoria da segurança do
trânsito brasileiro”.

Ocorre que não há, a rigor, no nosso entendi-
mento, conflito entre as disposições do PLC nº 44/96
e aquelas contidas nos artigos 75 a 80 do substitutivo
do Senado Federal ao projeto do novo Código de
Trânsito Brasileiro. Enquanto este último define ele-
mentos e ações que são a base para uma polftica na-
cional de educação para o trânsito, o primeiro opera
no sentido de viabilizar a implementação de medidas
ali consignadas – mais especificamente, aquelas que
prevêem a realização de campanhas.

Isso significa que, longe de interferir nas diretrizes
fixadas para a promoção da educação para o trânsito,
ou de dificultar a sua aplicação, o que faz o PLC nº
44/96 é colocar, à disposição dos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito – aos quais incumbirá a
execução da politica esboçada no projeto do novo Códi-
go de Trânsito Brasileiro -, um instrumento capaz de via-
bilizar a veiculação, em grande escala, de campanhas
de trânsito baseadas em mensagens de cunho educati-
vo. Note-se que, conforme estabelece o art 4º do proje-
to, “o conteúdo, a tipologia e demais características”
das mensagens veiculadas serão necessariamente
aqueles que determinar o Contran, na qualidade de ór-
gão máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

Dessa forma, não vemos razão para decretar
prematuramente, por antecipação, a falência de me-
canismo estratégico para a promoção da educação
para o trânsito no Brasil, tal como engenhosamente
concebido pelo Deputado Ronaldo Perin, autor do
projeto original. Diferentemente do argumento utiliza-
do pelo Senador Bello Parga, autor da emenda, en-
tendemos que a entrada em vigor do novo Código de
Trânsito Brasileiro em nada inviabilizaria a continui-
dade da vigência das disposições do projeto. Em sen-
tido inverso, tampouco acreditamos que essas últi-
mas possam, de qualquer maneira, impedir que o pri-
meiro chegue à plenitude de seus efeitos.

Concluímos, pois, pela inexistência de ameaças
de superposição, de incompatibilidade ou conflito que
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justifiquem a adoção da emenda em análise. Muito ao
contrário, os citados projetos, esperamos ver ambos
aprovados com a máxima brevidade. Estamos certos
de que a convivência dos dois diplomas legais é pos-
sível, e mesmo desejável, e que o mecanismo instituí-
do pelo PLC nº 44/96 virá propiciar extraordinário su-
porte à implementação de medidas anunciadas em li-
nhas gerais no projeto do novo código de trânsito.

III – Voto

Em face do exposto, concluimos o presente pa-
recer sobre as emendas oferecidas, perante a Mesa,
ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1996, manifes-
tando-nos pela aprovação da Emenda nº 1 – PLEN e
pela rejeição da Emenda nº 2 – PLEN, ambas de au-
toria do Senador Bello Parga.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 1997. –
Joel de Hollanda, Presidente em exercício – José
Fogaça, Relator – Hugo Napoleão – Sebastiao Ro-
cha – Francelino Pereira – Romeu Tuma – Élcio
Álvares – Sérgio Machado – Fernando Bezerra –
Vilson Kleinubing – Leomar Quintanilha – Nabor
Junior – Abdias Nascimento – Waldeck Ornelas –
Emília Fernandes – Esperidião Amin.

PARECERES NºS 646 A 648, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
245, de 1999, que estabelece mecanis-
mos para a veiculação de mensagens
educativas de trânsito nas modalidades
de propaganda que especifica, em cará-
ter suplementar às campanhas previstas
nos arts. 75 e 77 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, e sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 44, de 1996 (nº
4.622/94, na Casa de origem), que dispõe
sobre a veiculação de mensagem voltada
à educação para o trânsito, que tramita
em conjunto.
(Em virtude da aprovação do Requeri-
mento nº 229/99)

PARECER Nº 646, DE 2000
(Da Comissão de Educação)

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Chega a esta Comissão para ser apreciado o
Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1996, que “dispõe
sobre a veiculação de mensagem voltada à educação
para o trânsito”. A este projeto foi apensado o Projeto

de Lei do Senado nº 245/99, de autoria da Senadora
Emilia Femandes, que estabelece mecanismos para a
veiculação de mensagens educativas de trânsito nas
modalidades de propaganda que especifica, em cará-
ter suplementar às campanhas previstas nos arts. 75 e
77 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, “que
institui o Código de Trânsito Brasileiro ”,para tramita-
ção conjunta.

O Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1996, de
autoria do nobre Deputado Ronaldo Perim, propõe
que se obriguem os anunciantes de produtos e servi-
ços ligados a veículos automotores e seus compo-
nentes a incluir em sua propaganda mensagens vol-
tadas para a educação do trânsito. Examinado pela
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados, recebeu parecer favorável de seu relator,
Deputado João Coser, na forma de substitutivo, e
aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucio-
nal e vazado em boa técnica legislativa.

Nesta Comissão, não foram oferecidas emen-
das à Propositura, no prazo regimental, pelos senho-
res Senadores.

Diante da afinidade de objetivos e meios das
duas propostas, aprovou-se o requerimento nº 229,
de 1999, da Senadora Emilia Fernandes, solicitando
a tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado
nº 245/99, de sua autoria, que desenvolve-se segun-
do duas linhas básicas:

a) a obrigação de inserir mensagem de trânsito
é restrita à publicidade de produtos oriundos da in-
dústria automobilística ou afim, independentemente
da modalidade de propaganda e tipo de veículo utili-
zado para sua divulgação;

b) trata especificamente de publicidade veiculada
em outdoor, instalado à margem de rodovia, aplican-
do-se a obrigação a qualquer tipo de produto e anunci-
ante, inclusive à propaganda de natureza institucional
ou eleitoral. Até o término do prazo regimental, não fo-
ram apresentadas emendas ao PLS nº 245/99.

II – Análise

A escalada da violência no trânsito no Brasil há
muito está a exigir esforços especiais do governo e da
sociedade brasileira de modo geral. De acordo com a
justificativa oferecida pela autora do PLS nº 245/99, o
trânsito já desponta como a segunda causa de morte
mais freqüente no País, registrando-se aqui, a cada
ano, mais mortes em acidentes de trânsito do que as
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ocorridas em todos os países da Europa juntos, onde
a frota de veículos é oito vezes maior.

Em sua abrangência e extensão, o projeto da
Senadora engloba todo o mérito daquele proveniente
da Câmara dos Deputados, o que torna a sua análise
desnecessária.

Sem prejuízo de outras medidas necessárias à
prevenção de acidentes, a exemplo da recente pro-
mulgação de um código de trânsito bem mais rigoroso
que o anterior, a proposta da ilustre Senadora Emilia
Fernandes quer nos parecer extremamente útil e
oportuna.

Em primeiro lugar, por causa do papel decisivo
que as campanhas educativas têm a desempenhar
na conquista de melhores condições para o trânsito,
aparecendo como elemento indispensável à forma-
ção de uma consciência coletiva em torno da impor-
tância do tráfego seguro.

Em segundo, porque viabiliza, por meio de me-
canismo de extrema simplicidade e fácil operacionali-
zação, a possibilidade de dar às campanhas de edu-
cação para o trânsito uma nova dimensão. Isto graças
à presença maciça das mensagens nos meios de co-
municação, o que torna virtualmente possível alcan-
çar todos aqueles envolvidos nos fenômenos do trân-
sito ou expostos aos riscos dele decorrentes. Nesse
aspecto, acreditamos que a medida propiciará resul-
tados muito superiores àqueles que, até hoje, foram
alcançados por iniciativas governamentais levadas a
efeito neste campo, combinadas às poucas e isola-
das iniciativas partidas do setor empresarial privado.

E, por último, porque, engenhosamente, o pro-
jeto chama a contribuir com a causa da educação
para o trânsito dois segmentos da sociedade cuja ati-
vidade apresenta interface com a questão, a saber:

� de um lado, os setores produtivos que mais
diretamente influenciam o trânsito, os quais
estão representados, no projeto, pela indús-
tria automobilística e afins;

� de outro, o grupo dos anunciantes que se utili-
zam do ambiente das rodovias para veicular
mensagens de seu interesse.

III – Voto

A solução concebida pelo Projeto de Lei da Câ-
mara nº 44, de 1996, de autoria do nobre Deputado
Ronaldo Perim, se harmoniza perfeitamente com as
propostas, mais analíticas, da Senadora Emilia Fer-
nandes. Os dois projetos têm grandes virtudes, vez
que atribuem a quem está naturalmente ligado ao

trânsito a responsabilidade de colaborar no sentido
de melhorá-lo. Também, no que tange às despesas,
as propostas são engenhosas, pois praticamente não
acarretam dispêndios adicionais, nem ao governo,
nem aos anunciantes.

Diante do exposto, e considerando a maior
abrangência da proposta oriunda do Senado Federal,
concluímos o presente parecer manifestando-nos fa-
voravelmente à aprovação do PLS nº 245/99, de au-
toria da Senadora Emília Fernandes, devendo ser de-
clarada a prejudicialidade do PLC nº 044/96.

Sala da Comissão, 17 de agosto de 1999. – Lu-
zia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Presid-
dência – José Fogaça, Relator – Luíz Otávio – Ney
Suassuna – Lúcio Alcântara – Pedro Simon – Jor-
ge Bornhausen – Djalma Bessa – Geraldo Althoff
– Álvaro Dias – Gerson Camata – Jefferson Péres
– Heloísa Helena – Maguito Vilela – José Jorge.

PARECER Nº 647, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Lei da Câmara nº 44, de 1996, que “dispõe sobre a
veiculação de mensagem voltada à educação para o
trânsito”. A este projeto foi apensado o Projeto de Lei do
Senado nº 245/99, de autoria da Senadora Emilia Fer-
nandes, que estabelece mecanismos para a veiculação
de mensagens educativas de trânsito nas modalidades
de propaganda que especifica, em caráter suplementar
às campanhas previstas nos arts. 75 e 77 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro”, para tramitação conjunta.

De autoria do nobre Deputado Ronaldo Perim, o
Projeto de Lei da Câmara nº44, de 1996, propõe “que
se obriguem os anunciantes de produtos e serviços li-
gados a veículos automotores e seus componentes a
incluir em sua propaganda mensagens voltadas para
a educação do trânsito”. Examinado pela Comissão
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados,
recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado
João Coser, na forma de substitutivo, e aprovação
unânime daquela Comissão. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vaza-
do em boa técnica legislativa.

Lido no plenário do Senado Federal, recebeu a
propositura duas emendas, de autoria do Senador
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Bello Parga, tendo sido aprovada apenas uma delas,
seguindo o relatório do Senador José Fogaça.

Aprovou-se, nesse ínterim, o Requerimento nº
229, de 1999, da Senadora Emilia Fernandes, solici-
tando a tramitação conjunta com o Projeto de Lei do
Senado nº 245/99, de sua autoria.

Na Comissão de Educação, o Senador José Fo-
gaça deu parecer pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 245/99, e pela prejudicialidade do PLC nº
44/96, tendo o mesmo sido aprovado.

Nesta Comissão não foram oferecidas emendas
ao presente projeto, no período regimental.

II – Análise

Em sua abrangência e extensão, o PLS nº
245/99 engloba todo o mérito daquele proveniente da
Câmara dos Deputados, o que torna a sua análise
desnecessária.

Sem prejuízo de outras medidas necessárias à
prevenção de acidentes, a exemplo da recente pro-
mulgação de um código de trânsito bem mais rigoroso
que o anterior, a proposta da ilustre Senadora Emilia
Fernandes parece-nos oportuna, seja por causa do
papel decisivo que as campanhas educativas têm a
desempenhar na conquista de melhores condições
para o trânsito, seja porque viabiliza, por meio de me-
canismo de extrema simplicidade e fácil operacionali-
zação, a possibilidade de dar a essas mesmas cam-
panhas uma nova dimensão, qual seja, a de alcançar
todos aqueles envolvidos nos fenômenos do trânsito
ou expostos aos riscos dele decorrentes.

Tanto o PLS nº 245/99 quanto o PLC nº 44, de
1996, têm grandes méritos, entre os quais o fato de atri-
buírem aos próprios atores do processo de trânsito a
responsabilidade de colaborar no sentido de melho-
rá-lo. Ambas as propostas são engenhosas, no que tan-
ge às despesas, pois praticamente não acarretam dis-
pêndios ao Governo nem aos anunciantes. No entanto,
a proposta oriunda do Senado Federal tem o mérito de
ser mais abrangente do que aquela da Câmara, ainda
que mantenha com esta integral sintonia.

III – Voto

Diante do exposto e considerando ser a propos-
ta oriunda do Senado Federal mais abrangente do
que aquela da Câmara, além da profunda identidade
de propósito de ambas, somos pela aprovação do
PLS nº 245/99, de autoria da Senadora Emilia Fer-
nandes, e pela declaração de prejudicialidade do PLC
nº 44/96, bem como das emendas de Plenário nºs 1 e
2 a ele apresentadas.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora – Leomar Quintanilha – Carlos Bezerra –
Maguito Vilela – Emilia Fernandes, (abstenção) –
Jonas Pinheiro – Luiz Pontes – Heloísa Helena –
Juvêncio da Fonseca – Sebastião Rocha – Tião Vi-
ana – Djalma Bessa – Lúcio Alcântara – Pedro Si-
mon – Luiz Estevão – Amir Lando – Álvaro Dias.

PARECER Nº 648, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador José Eduardo Dutra

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº44, de 1996, obri-
ga a inserção de mensagem educativa de trânsito
“nas propagandas, veiculadas nos meios de comuni-
cação, de estabelecimentos que fabriquem, comerci-
alizem, ou prestem serviços ligados a veículos auto-
motores ou seus componentes”. As competições es-
portivas envolvendo veículos automotores ficariam
sujeitas à mesma obrigação, devendo as mensagens
educativas serem exibidas tanto nos locais de realiza-
ção das provas quanto nas transmissões via televi-
são, inclusive nas chamadas alusivas aos eventos.

O projeto recebeu, perante a Mesa, duas emen-
das de autoria do ilustre Senador Bello Parga. A
Emenda nº 1–PLEN atinge o art. lº da proposição,
acrescentando-lhe dois parágrafos: o primeiro deles
dispensando da nova obrigação as empresas que
promovam ou apóiem ações ou programas nas áreas
de segurança ou educação para o trânsito; e o segun-
do determinando que o programa desenvolvido ou
patrocinado por qualquer empresa, nos termos do pa-
rágrafo anterior, observe as diretrizes fixadas pelo
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para ma-
téria relacionada com segurança e educação para o
trânsito. Já a Emenda nº 2-PLEN pretendia limitar a
vigência da medida à entrada em vigor do novo Códi-
go de Trânsito Brasileiro, cujo projeto se encontrava,
à época, tramitando no Congresso Nacional.

Ao PLC nº44/96 – que chegou a receber da Co-
missão de Educação (CE) parecer favorável ao proje-
to e à Emenda nº 1–PLEN, foi anexado o Projeto de
Lei do Senado nº 245, de 1999, de autoria da ilustre
Senadora Emilia Fernandes.

Como o primeiro, o projeto anexado também
prevê a inserção de mensagens de trânsito em peças
publicitárias veiculadas nos meios de comunicação.
Atinge, de um lado, a publicidade de produtos oriun-
dos da indústria automobilística ou afim, veiculada
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nos diversos meios de comunicação; e, de outro, a
publicidade de qualquer tipo de produto e anunciante
veiculada em outdoors instalados às margens de ro-
dovias, onde ocorre boa parte das tragédias do trânsi-
to. Registre-se o fato de que o projeto, elaborado
após a entrada em vigor do novo Código de Trânsito
Brasileiro, apresenta-se perfeitamente ajustado às di-
retrizes ali fixadas para a educação para o trânsito.

Depois de retornar à CE, a matéria foi submeti-
da à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), tendo recebido, de ambas as comissões, pa-
recer pela aprovação do PLS nº245/99 e pela prejudi-
cialidade do PLC nº 44/96 e das emendas que lhe fo-
ram oferecidas.

Perante esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, não foram oferecidas emendas aos pro-
jetos no prazo regimental.

É o relatório.

II – Análise

A negligência e o despreparo de motoristas, as-
sociados ao baixo nível de conscientização da socie-
dade, são adversidades que se podem vencer com a
ajuda de programas de prevenção e combate à vio-
lência no trânsito, aí incluídas campanhas de sensibi-
lização da população para a importância do tráfego
seguro.

Preocupações dessa natureza já motivaram a
aprovação de um Código de Trânsito substancial-
mente mais rigoroso que seu antecessor. Nele, desta-
cam-se medidas que vão desde as novas exigências
previstas para habilitação de motoristas e as severas
punições aplicáveis aos infratores, até um notável es-
forço em prol da educação para o trânsito, causa a
que a nova legislação dedica capítulo especial (Capí-
tulo VI – Da Educação para o Trânsito, integrante da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro).

Ocorre que a realização sistemática de campa-
nhas educativas exige grande mobilização dos recur-
sos de comunicação e considerável volume de recur-
sos financeiros para divulgação intensiva das peças e
mensagens nos meios de comunicação. O que as
proposições em análise buscam oferecer é uma es-
tratégia para viabilizar a operacionalização das ações
pretendidas nesse campo.

Os méritos da disciplina consubstanciada no
projeto foram devidamente apurados pelas duas co-
missões que, nesta Casa, precederam-nos no exame
da matéria. No entender da CE e da CAS, inexistem
dúvidas quanto à conveniência e a oportunidade das

proposições. Ambas as iniciativas baseiam-se na im-
portância da educação para o trânsito e exploram o
enorme potencial da propaganda, especialmente a
de natureza comercial, para a veiculação das mensa-
gens de cunho educativo.

Tendo merecido acolhida irrestrita daqueles ór-
gãos, cumpre-nos relatar que, do ponto de vista da
constitucionalidade e juridicidade das proposições,
tampouco encontramos qualquer impedimento à sua
aprovação. Legislar sobre trânsito e transporte é
competência privativa da União, prevista no inciso XI
do art. 22 da Constituição Federal.

A exemplo das outras comissões, avaliamos
que, em face dos objetivos pretendidos, a opção pelo
PLS nº245/99, de maior abrangência, mostra-se mais
conveniente e interessante. Ademais, observa-se
que, sendo também mais recente, o PLS nº245/99 in-
corpora, com propriedade, diretrizes expressas na Lei
Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elabora-
ção, redação, alteração e consolidação das leis. É o
que demonstra a vinculação explícita estabelecida
com o Código de Trânsito Brasileiro, que é considera-
do lei básica em matéria de trânsito, abrigando dispo-
sições genéricas sobre o mesmo assunto de que se
ocupam as proposições que analisamos.

III – Voto

Diante do exposto, e admitindo-se que os as-
pectos da atualidade e da abrangência conferem rela-
tiva vantagem à proposição oriunda do Senado Fede-
ral, em detrimento daquela da Câmara dos Deputa-
dos, manifestamos nosso voto pela aprovação do
PLS nº 245/99, de autoria da Senadora Emilia Fer-
nandes, e pela declaração de prejudicialidade do PLC
nº 44/96, bem como das emendas de Plenário nºs 1 e
2 a ele apresentadas.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000 – José
Agripino, Presidente – José Eduardo Dutra, Relator
– Roberto Requião – Álvaro Dias – Roberto Freire
– Renan Calheiros – José Alencar – Bernardo Ca-
bral – Edison Lobão – Moreira Mendes – Romeu
Tuma – Maria do Carmo Alves – Lúcio Alcântara –
Djalma Bessa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:



....................................................................................
XI – trânsito e transporte;

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo úni-
co do artigo 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona

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

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

CAPÍTULO VI
Da Educação para o Trânsito

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de
todos e constitui dever prioritário para os componen-
tes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º É obrigatória a existência de coordenação
educacional em cada órgão ou entidade componente
do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º Os órgãos ou entidades executivos de trân-
sito deverão promover, dentro de sua estrutura orga-
nizacional ou mediante convênio, o funcionamento de
Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões
estabelecidos pelo Contran.

Art. 75. O Contran estabelecerá, anualmente, os
temas e os cronogramas das campanhas de âmbito
nacional que deverão ser promovidas por todos os ór-
gãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
em especial nos períodos referentes às férias escola-
res, feriados prolongados e à Semana Nacional de
Trânsito.

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacio-
nal de Trânsito deverão promover outras campanhas
no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as
peculiaridades locais.

§ 2º As campanhas de que trata este artigo são
de caráter permanente, e os serviços de rádio e difu-
são sonora de sons e imagens explorados pelo poder
público são obrigados a difundi-las gratuitamente,
com a freqüência recomendada pelos órgãos compe-
tentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 76. A educação para o trânsito será promo-
vida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus,

por meio de planejamento e ações coordenadas entre
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsi-
to e de Educação, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de
atuação.

Parágrafo único. Para a finalidade prevista nes-
te artigo, o Ministério da Educação e do Desporto,
mediante proposta do Contran e do Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras, diretamente ou
mediante convênio, promoverá:

I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de
um currículo interdisciplinar com conteúdo programá-
tico sobre segurança de trânsito;

II – a adoção de conteúdos relativos à educação
para o trânsito nas escolas de formação para o magisté-
rio e o treinamento de professores e multiplicadores;

III – a criação de corpos técnicos interprofissio-
nais para levantamento e análise de dados estatísti-
cos relativos ao trânsito;

IV – a elaboração de planos de redução de aci-
dentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares
universitários de trânsito, com vistas à integração uni-
versidades-sociedade na área de trânsito.

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito
caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do
Contran, estabelecer campanha nacional esclarecen-
do condutas a serem seguidas nos primeiros socor-
ros em caso de acidente de trânsito.

Parágrafo único. As campanhas terão caráter
permanente por intermédio do Sistema Único de Saú-
de – SUS, sendo intensificadas nos períodos e na for-
ma estabelecidos no artigo 76.

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justi-
ça, por intermédio do Contran, desenvolverão e im-
plementarão programas destinados à prevenção de
acidentes.

Parágrafo único. O percentual de dez por cento
do total dos valores arrecadados destinados à Previ-
dência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, serão repassados men-
salmente ao Coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito para aplicação exclusiva em programas de
que trata este artigo.

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de
trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de
educação da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, objetivando o cumprimento das
obrigações estabelecidas neste capítulo.
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PARECERES Nºs 649 e 650, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
20, de 2000 (nº 2.549/00, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que “dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Regula-
doras e dá outras providências”.

PARECER Nº 649, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Introdução

A Nação já não mais suporta a ingerência do
Estado nas atribuições do setor privado. Ninguém
aceita mais o Estado-empresário, ou seja, o Estado
que entra em concorrência desleal com os agentes
da produção.

Principalmente se essa atividade é exercida em
detrimento das funções típicas do Estado moderno,
que é prover os cidadãos dos serviços essenciais de
segurança, justiça, saúde, saneamento, educação.
Em resumo: o Estado do Bem-Estar Social.

Os deprimentes indicadores sociais, que fazem
do Brasil, a 8ª economia do mundo e a 48ª em má dis-
tribuição de renda, em concentração da riqueza em
mãos de uma minoria privilegiada, são o resultado
dessa distorção na atividade do Estado.

Felizmente essa história começou a mudar em
1995, quando se iniciou a discussão sobre os funda-
mentos do Estado e seu papel no desenvolvimento
econômico.

Esses fundamentos surgiram com o Plano Dire-
tor de Reforma do Estado, que levou em conta as al-
terações no cenário mundial e os desejos de transfor-
mação a que aspiram todos os brasileiros.

Esse plano definiu os campos de atuação do
Estado e da iniciativa privada, cabendo ao Estado as
atividades próprias do poder público, e à iniciativa pri-
vada cuidar dos investimentos na infra-estrutura in-
dispensável ao progresso do País.

Tornou-se, então, inevitável, flexibilizar o mono-
pólio estatal da energia, do petróleo e das telecomu-
nicações, segmentos essenciais da infra-estrutura
econômica.

Surgiram, então, as emendas constitucionais in-
dispensáveis às mudanças.

A primeira foi a de nº 5, de 1995, que permitiu
aos estados explorar, mediante concessão, os servi-
ços locais de gás canalizado.

A segunda foi a de nº6, também de 1995, que al-
terou o conceito de empresa brasileira, para permitir
que fossem consideradas brasileiras as empresas
aqui constituídas sob nossas leis.

Ao mesmo tempo, a Emenda nº6, de 1995, per-
mitiu que essas empresas participassem da pesquisa
e da lavra de recursos minerais.

A Emenda Constitucional nº 7, igualmente de
1995, permitiu o ingresso de armadores estrangeiros
no transporte marítimo internacional, abrindo espaço
para uma redução nos custos desse transporte.

Seguiu-se a Emenda Constitucional nº 8, tam-
bém 1995, a qual tivemos a tarefa de relatar, flexibili-
zando o monopólio das telecomunicações e autori-
zando a criação de um órgão regulador, que viria a
ser a Anatel.

Já a Emenda Constitucional nº 9, de novembro
de 1995, flexibilizou também o monopólio do petróleo,
ao permitir a contratação de empresas privadas para
a pesquisa, refinação, importação, exportação e
transporte marítimo de petróleo.

A reforma do Estado daria outro impulso, com a
aprovação da Emenda Constitucional nº 19, de junho
de 1998, conhecida como a emenda da reforma ad-
ministrativa, que redefiniu o papel dos servidores e
agentes políticos, e estabeleceu controles mais rígi-
dos da despesa pública.

A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de de-
zembro de 1998, introduziu alterações substanciais
no regime de previdência social, um dos gargalos da
crônica crise financeira e orçamentária do País.

Outras emendas constitucionais aprovadas no
ano passado e neste ano, avançaram na mesma dire-
ção, como a que instituiu o Ministério da Defesa
(Emenda nº 23, de 1999); a que dispôs sobre os juí-
zes classistas (Emenda nº 24, de 1999); a que limitou
as despesas com as Câmaras Municipais (Emenda nº
25, de 2000) e a que incluiu a moradia entre os direi-
tos sociais (Emenda nº 26, de 2000).

Seguindo-se a essa fase da reforma pela via
constitucional, procedeu-se à regulamentação por
meio das leis ordinárias e complementares.

Em relação à política de Recursos Humanos,
quero referir-me às iniciativas dispondo sobre: avalia-
ção de desempenho dos servidores públicos; perda
de cargo público por excesso de despesa; a nova Lei
Camata, que limitou os gastos dos entes públicos
com pessoal; perda de cargo por insuficiência de de-
sempenho; definição do regime de emprego público
na administração; criação e regulamentação do con-
trato temporário e definição das carreiras de Estado.
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Algumas dessas importantes matérias tive a
oportunidade de relatar, tais como a proposta de
emenda à Constituição que flexibilizou o monopólio
das telecomunicações, já mencionada, o projeto de
lei que dispôs sobre normas gerais para perda de car-
go público por excesso de despesa e o projeto de lei
complementar que instituiu o Regime de Previdência
Complementar.

Foi nesse período que o Congresso aprovou as
leis criando as agências reguladoras, como a Aneel,
da energia; a ANP, do petróleo; a Anatel, das teleco-
municações, a ANVS, da vigilância sanitária e a ANS,
da saúde suplementar.

Já está pronta para ser votada no Senado a cria-
ção da Agência Nacional da Água – ANA. Já estão em
fase final de elaboração, no âmbito do Executivo, o
projeto de criação da agência reguladora da aviação
civil e o da agência reguladora dos transportes em ge-
ral.

Mas, afinal, o que são as Agências Regulado-
ras? Elas são o instrumento que permitirá a execução
da política do que chamamos de Estado-indutor, ou
seja, do Poder Público voltado a induzir o crescimento
econômico, por meio de sua ação estimuladora e re-
guladora das atividades do setor privado.

Elas vêm ao encontro dessa nova concepção do
Estado, do novo papel reservado ao Poder Ppúblico,
de estimular os investimentos privados em setores
essenciais da infra-estrutura econômica mas, ao
mesmo tempo, cuidar para que tais serviços sejam
ofertados com qualidade e preços justos.

A criação dessas agências leva em considera-
ção a experiência internacional adaptada às condi-
ções brasileiras: independência financeira, adminis-
trativa e patrimonial; diretorias em regime de colegia-
do, sujeitos à quarentena ao final de seus mandatos e
diretores com mandatos fixos e não coincidentes.

As Agências Reguladoras não estão sujeitas a
qualquer subordinação hierárquica, e, o mais impor-
tante, são imunes a vínculos políticos de qualquer na-
tureza.

Possuem, portanto, uma saudável independên-
cia decisória que lhes garante um efetivo poder de re-
gulação e de adoção de penalidades às empresas
que, com seu serviço deficiente, não estiverem aten-
dendo aos interesses dos consumidores e usuários
de seus serviços.

Há, como se percebe, um claro afastamento do
modelo estatal anterior, superado e esclerosado, carac-
terizado por um processo decisório lento e, muitas ve-
zes, dirigido não a favor, mas contra os consumidores.

Em relação ao regime de seu pessoal, as agên-
cias reguladoras encontraram no emprego público a
forma mais flexível, transparente e a política de recru-
tamento, com a introdução da exigência do concurso
público.

Devo lembrar que até a vigência da Constituição
de 1988 vigorava, para quase todo o quadro de pes-
soal da administração direta, autárquica e fundacio-
nal, o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

Houve um momento em que a administração
pública chegou a dispor de 85% de sua força de tra-
balho contratada sob o regime da CLT.

Porém, a Constituição de 1988, em seu art. 39,
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores
da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas.

Com base nesse dispositivo constitucional, o
Congresso aprovou a Lei nº 8.112/90, por meio da
qual todos os servidores públicos passaram, efetiva-
mente, ao sistema do Regime Jurídico Único.

Todavia, em 1999, a Emenda Constitucional nº
19, a chamada Reforma Administrativa, eliminou a
previsão da existência de um Regime Jurídico Único
para os servidores, instituída no art. 39, abrindo espa-
ço para a adoção do emprego público, claramente
mencionado nos incisos I, II e XI do art. 37.

A Lei nº 9.962, de fevereiro deste ano, regula-
mentou o emprego público tanto para a administração
direta, como para as autarquias e fundações públicas.

O PLC nº 20, de 2000, que estamos relatando,
transformar-se-á na primeira lei a instituir o emprego pú-
blico como forma de recrutamento dos servidores das
Agências Reguladoras. Os contratos desses servidores
serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

II – Relatório

Aprovado na Câmara dos Deputados, vem ao
exame do Senado Federal, em regime de urgência
constitucional, o Projeto de Lei da Câmara nº 20, de
2000 (nº2.549, de 2000, na origem), de autoria do Po-
der Executivo, que “dispõe sobre a gestão de recur-
sos humanos das Agências Reguladoras e dá outras
providências”.

O projeto determina que as Agências Regulado-
ras terão suas relações de trabalho regidas pela Con-
solidação das Leis do Trabalho e legislação trabalhis-
ta correlata, em regime de emprego público.

Cria, para exercício exclusivo nas Agências Re-
guladoras, empregos públicos de nível superior, car-
gos técnicos de nível médio e cargos comissionados,
vedando aos ocupantes desses cargos ou empregos
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o exercício regular de outra atividade profissional, in-
clusive gestão operacional de empresa, ou direção
político-partidária, excetuados os casos admitidos em
lei.

O projeto prevê que regulamento próprio de
cada Agência disporá sobre as atribuições específi-
cas, a estruturação, a classificação e o respectivo sa-
lário dos seus empregos públicos, respeitados os li-
mites remuneratórios definidos em seu Anexo III.

As Agências Reguladoras poderão, ainda, re-
quisitar, com ônus, servidores e empregados de ór-
gãos públicos e, em caráter excepcional, prorrogar os
contratos de trabalho temporários em vigor, pelo pra-
zo máximo de 24 meses, além daqueles previstos na
legislação vigente, a partir do vencimento de cada
contrato de trabalho.

Define o regime de direção das agências, as
exigências de qualificação, a forma de escolha e o
mandato para Conselheiros ou Diretores. A nomea-
ção do Presidente, dos Conselheiros ou Diretores,
dependerá de prévia aprovação do Senado Federal.

Essas autoridades somente perderão o manda-
to em condenação judicial transitada em julgado ou
de processo administrativo disciplinar, bem como de
outras condições previstas na lei de criação da res-
pectiva Agência.

A investidura nos empregos públicos do Quadro
de Pessoal Efetivo das Agências dar-se-á por meio
de concurso público conforme disposto em regula-
mento próprio de cada Agência.

O projeto determina que, mediante lei, poderá
ser criado Quadro de Pessoal Específico, destinado,
exclusivamente, à absorção de servidores públicos
federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

Propõe, também, a criação de Quadro de Pes-
soal em Extinção, destinado exclusivamente à absor-
ção de empregados de empresas públicas federais li-
quidadas ou em processo de liquidação, regidos pelo
regime celetista, que se encontrarem exercendo ativi-
dades a serem absorvidas pelas Agências.

Finalmente, o projeto autoriza as Agências a ini-
ciarem o processo de concurso público para a compo-
sição dos respectivos quadros de pessoal e promove
alterações nas leis que instituíram as já criadas, com
o objetivo de adaptá-las às novas disciplinas nele
constantes.

No Anexo II um resumo da criação, das atribui-
ções e da operação das Agências Reguladoras.

Na forma do § 1º do art. 64 da Constituição, soli-
citou o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca urgência na apreciação da matéria.

O projeto não apresenta vícios de constituciona-
lidade, juridicidade e regimentalidade e atende à boa
técnica legislativa.

No prazo regimental, recebeu vinte emendas.

É o relatório.

III – Voto do Relator

O projeto que veio às nossas mãos representa
mais um passo para a reforma do Estado, efetiva-
mente iniciada com as emendas constitucionais de
desestatização e de flexibilização do monopólio esta-
tal, de reforma administrativa e de reforma previden-
ciária.

Posteriormente, seguiu-se a aprovação da le-
gislação ordinária como regulamentou os novos dis-
positivos constitucionais.

O projeto que estamos relatando trata da ges-
tão de recursos humanos dessas Agências Regula-
doras, e o faz de modo a garantir o recrutamento de
um quadro de pessoal de alto nível, remunerá-lo
adequadamente e geri-lo com flexibilidade necessá-
ria às suas atividades.

Essa é, também, uma nova linha de atuação do
Estado, ou seja, assegurando, no tocante à política
de recursos humanos, meios transparentes de atrair
quadros capacitados, por meio de concurso público,
sem as práticas clientelistas do passado.

A criação de Quadro de Pessoal em Extinção
destinado a absorver empregados de empresas pú-
blicas federais liquidadas ou em processo de liquida-
ção, que se encontrarem exercendo atividades a se-
rem absorvidas pelas agências, é uma forma de ga-
rantir, desde já, a plena operacionalidade dessas
mesmas agências.

O mesmo pode ser dito em relação ao aprovei-
tamento dos empregados da Telebrás que se encon-
trarem cedidos à Anatel. Eles igualmente ficarão em
um Quadro Especial em Extinção, ou seja, os cargos
serão extintos à proporção em que vagarem.

As vinte emendas apresentadas ao projeto pe-
los ilustres Senadores José Fogaça, Gilvam Borges,
Lúcio Alcântara, Moreira Mendes, Heloísa Helena,
Marina Silva e Emilia Fernandes, estão relacionadas
no Anexo I a este parecer, com a devida apreciação
deste relator.

Contudo, por versarem matéria constitucional,
objeto prioritário das preocupações desta Comissão,
desejo alongar-me na análise das emendas de inicia-
tiva das ilustres Senadoras Heloía Helena, Marina Sil-
va e Emilia Fernandes.
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As emendas pretendem que aos servidores das
Agências Rreguladoras seja aplicado o Regime Jurídi-
co Único, ou seja, o estabelecido na Lei nº 8.112, de
1990, e não o regime trabalhista da Consolidação das
Leis do Trabalho, sob alegação de inconstitucionalida-
de.

Ora, o regime de emprego público está previsto
na Constituição Federal, introduzido por meio da
Emenda Constitucional nº 19/98, que efetivou a Re-
forma da Administração Pública.

Há uma lei, votada por nós, no Senado e na Câ-
mara, regulamentando o regime de emprego público
do pessoal da administração federal direta, autárqui-
ca e fundacional. Trata-se da Lei nº9.962, de 22 de fe-
vereiro do corrente ano.

O pressuposto da adoção desse regime é o de
dotar a administração de maior flexibilidade na con-
tratação de funcionários, uma vez que o texto consti-
tucional anterior limitava essa absorção apenas pelo
Regime Jurídico Único.

Vale salientar que a contratação pelo regime da
CLT, na forma da Lei nº 9.962, de 2000, não dispensa
o concurso público.

Além disso, excetuando-se a rescisão do con-
trato de trabalho por falta grave, dentre outras previs-
tas na CLT, esses servidores estarão sujeitos às mes-
mas regras aplicáveis ao pessoal regido pelo Regime
Jurídico Único, tais como acumulação ilegal de car-
gos, insuficiência de desempenho e redução do qua-
dro de pessoal por excesso de despesas.

Em face do que foi exposto, votamos pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2000, e
pela rejeição das 20 emendas apresentadas.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. – José
Agripino, Presidente – Francelino Pereira, Relator –
Bernardo Cabral – Pedro Piva – Iris Rezende – Ney
Suassuna – Álvaro Dias – José Fogaça – Ramez
Tebet – José Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Jef-
ferson Péres – Antônio Carlos Valadares – Bello
Parga – José Alencar.

ANEXO 1

EMENDAS APRESENTADAS
AO PLC Nº 20, DE 2000

Preliminarmente, ressalte-se que o Projeto de
Lei nº 20, de 2000, estabelece que as Agências Regu-
ladoras poderão ser compostas por até três quadros
de pessoal, cada um com características específicas,
a saber:

1. Quadro de Pessoal Efetivo: será
composto por funcionários submetidos ao

regime de emprego público, cujo ingresso
dar-se-á por meio de concurso público;

2. Quadro de Pessoal Específico: cria-
do para abrigar os servidores públicos regi-
dos pelo Regime da Lei nº 8.112/90;

3. Quadro de Pessoal em Extinção:
destinado exclusivamente à absorção de
empregados de empresas públicas federais
liquidadas ou em processo de liquidação e
sob regime celetista.

EMENDA Nº 1

Cria no âmbito da Aneel Quadro em
Extinção, com objetivo de absorver em-
pregados de empresas públicas e socie-
dades de economia mista que se encon-
trarem cedidos à agência.

É inviável a criação do Quadro Especial em
Extinção, para absorver empregados de empresas
públicas e de sociedades de economia mista, que se
encontram cedidos à Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.

A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
criou a Agência, não abre espaço para o aproveitamen-
to proposto na emenda em causa. Em seu art. 10, pará-
grafo único, não permite que a Aneel requisite empre-
gados de empresas sob sua regulamentação ou fiscali-
zação, excetuados os ocupantes de cargo em comis-
são no período referente à primeira gestão da Agência.

Em conseqüência, a permanência desses em-
pregados, que ocupam cargos em comissão, portanto
cedidos à Aneel, está restrita ao término da primeira
gestão da Agência.

Ademais, a possibilidade de criação de um Qua-
dro de Pessoal em Extinção só contempla a absorção
de empregados de empresas públicas federais liqui-
dadas ou em processo de liquidação, conforme esti-
pula o artigo 19 do PLC ora em exame. Não é o caso
das empresas que cederam empregados à Aneel.

EMENDAS Nºs 2, 3 e 18

As emendas pretendem estender,
no âmbito da ANVS, a remuneração do
Quadro de Pessoal Efetivo para o Quadro
de Pessoal Específico, formado pelos
servidores regidos pelo regime da Lei nº
8.112/90 redistribuídos para a ANVS.

Estender a tabela salarial dos futuros ocupantes
de empregos públicos aos servidores do Quadro de
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Pessoal Específico da ANVS não estabeleceria iso-
nomia entre estes profissionais.

O efeito seria exatamente o oposto ao pretendi-
do pela emenda, pois o salário representa apenas um
dos componentes do conjunto de direitos, claramente
distintos, que caracterizam os dois regimes.

Temas como o Regime Previdenciário e o aces-
so ao FGTS, entre outros, continuariam a diferenciar
os profissionais em questão.

Assim, os servidores estatutários acabariam
sendo mais beneficiados se passassem a receber o
mesmo salário dos futuros ocupantes de empregos,
inclusive fazendo jus a aposentadoria integral.

Acresce observar que, por força da lei de cria-
ção da Agência, no dia 12 de dezembro próximo, to-
dos os funcionários na condição acima deverão retor-
nar a suas empresas de origem.

Ademais, os ocupantes dos cargos que compo-
rão o Quadro de Pessoal Específico fazem parte do
Plano de Classificação de Cargos do Governo Fede-
ral – PCC. Os servidores redistribuídos para o Quadro
de Pessoal Específico da ANVS são uma pequena
parcela dos ocupantes dos mesmos cargos no âmbito
do Poder Executivo Federal. O que os diferencia é
que, em 31 de dezembro de 1998, eram servidores
designados para o exercício de atividades de vigilân-
cia sanitária.

O eventual acatamento da emenda poderia en-
sejar futuras demandas, do mesmo teor, em outros
órgãos e entidades.

EMENDA Nº 4

Determina que sejam realizadas au-
diências públicas com antecedência mí-
nima de 30 dias à homologação de rea-
justes de tarifas.

O artigo 35 do PLC nº 20/00 já prevê audiências
públicas previamente a reajustes de tarifas.

O objeto da Emenda nº 04 está, portanto, con-
templado, inclusive porque as leis específicas de
cada Agência estabelecem a realização dessas au-
diências para o tratamento de assuntos de interesse
dos consumidores e agentes econômicos.

EMENDAS Nºs 5, 19 e 20

Determinam que os servidores que
foram colocados em disponibilidade e
anistiados sejam aproveitados pelas
agências.

A Lei nº8.878, de 11 de maio de 1994, estabele-
ce que o aproveitamento dar-se-á no mesmo cargo
ou emprego.

Os servidores ou empregados cujos pedidos fo-
ram deferidos e, conseqüentemente anistiados, tive-
ram seu retorno autorizado ao serviço no cargo ou
emprego ocupado conforme avaliação da Comissão
Especial de Anistia e Subcomissões Setoriais, cria-
das para conduzir o assunto.

Os anistiados foram reconduzidos e se acham
em exercício regular. Muitos deles podem já estar em
exercício nas agências. Para os que estão em ativida-
de fora das agências não há razão para a proposta de
absorção.

EMENDAS Nºs 6, 9, 12 e 17

As modificações propostas nessas
emendas objetivam determinar que as re-
lações de trabalho nas agências serão
regidas pelo regime da Lei nº 8.112/90.
Para tanto, retiram referências à CLT ou
substituem expressões “empregos públi-
cos” por “cargos públicos” e “emprega-
dos” por “servidores”.

Com pequenas variações de forma, essas
emendas pretendem submeter as relações de traba-
lho das agências ao regime da Lei nº 8.112/90 (Regi-
me Jurídico Único).

A pretensão, no entanto, esbarra em inconveni-
entes. Em primeiro lugar porque a reforma adminis-
trativa ensejada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1999, da qual resultou a Lei nº 9.962/00, criou a
categoria de Emprego Público.

Com essa inovação, o legislador buscou a moder-
nidade do serviço público no Brasil. Ademais, a Lei nº
8.112/90, o antigo regime, ao retirar a autonomia do adi-
ministrador, retirou-lhe também o compromisso de ges-
tão das pessoas que trabalham sob sua supervisão.

O novo regime de Emprego Público, estabelece,
corretamente, princípios e diretrizes gerais a serem
observados por todas as instituições públicas.

Com isso, pode-se resgatar o compromisso do
administrador público com a gestão dos recursos hu-
manos sob sua supervisão, ao ensejar-lhe maior au-
tonomia, e, também, maior responsabilidade.

Registre-se que, em se tratando de administra-
ção pública, e não privada, a gestão dos empregos
públicos orienta-se por valores também públicos, a
começar pela admissão, somente possível por con-
curso público, e a proteção do agente público contra a
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demissão indevida, resultante de interferências igual-
mente indevidas.

Com o regime de Emprego Público nas Agênci-
as Reguladoras, é assegurado ao administrador mei-
os para, observados princípios e diretrizes de ordem
geral, definir regras específicas de relacionamento
com os empregados, adequadas às peculiaridades
de cada instituição.

Quanto à justa preocupação de oferecer ao em-
pregado a necessária proteção quanto a interferênci-
as indevidas no exercício de sua função, o art. 3º da
Lei nº 9.962/2000 – regime de Emprego Público – já
estabelece os mecanismos que resguardam esses
empregados de eventual discricionaridade da admi-
nistração.

EMENDA Nº 7

Cria carreiras para o exercício ex-
clusivo nas Agências Reguladoras.

A criação de empregos com denominações ge-
néricas, como ocorre no PLC 20/2000, não impede a
especialização desses empregos. Não há, assim, ne-
cessidade de lei específica para estabelecer nomen-
clatura para qualquer novo título de especialização,
em qualquer das Agências existentes ou em novas
que venham a ser criadas. A mesma Lei que resultará
do Projeto em exame irá servir para todas as Agênci-
as Reguladoras.

O termo regulação já engloba as atividades de re-
gulamentação, outorga e fiscalização, não sendo ade-
quado o uso da terminologia Regulação e Fiscalização,
como está sendo sugerido na emenda em causa.

As atribuições dos empregos em cada Agência
demandarão um conhecimento geral de regulação, que
pode ser comum a todas, complementadas por atribui-
ções alusivas a conhecimentos específicos de energia,
petróleo, comunicação, saúde, sanitarismo e outros te-
mas específicos e especializados, inclusive para as de-
mais agências a serem oportunamente criadas.

Ademais, a Emenda nº 4 afigura-se defeituosa por
não contemplar o emprego de nível médio de Técnico
em Regulação, indispensável em algumas agências.

EMENDA Nº 8

Suprime do caput do art. 19 a expres-
são “regido pelo regime celetista”, altera o
uso de “empregos públicos” por “cargos”
além de suprimir o § 6º

O art. 19, objeto da emenda proposta, trata da
criação do Quadro de Pessoal Específico para absor-

ção de servidores regidos pelo Regime da Lei nº
8.112/90, e de empregados celetistas do Quadro de
Pessoal em Extinção oriundos de empresas públicas
liquidadas ou em processo de liquidação. Para justifi-
car o pleito, a emenda sustenta que o regime de
Emprego Público não é aplicável às relações de tra-
balho no âmbito das agências reguladoras.

Trata-se de equívoco. A Emenda Constitucional
19, que efetivou a reforma administrativa, prescreve,
claramente, o regime de Emprego Público para a ad-
ministração federal.

Em reforço, a Lei nº 9.962, de 2000, votada nes-
ta Casa e na Câmara dos Deputados, não opõe qual-
quer restrição quanto à adoção desse regime para o
desempenho de qualquer atividade no âmbito do se-
tor público.

Portanto, a concepção presente nesses dois di-
plomas legais dá ampla guarida para a implantação
do Emprego Público, tal como prevê o Projeto de Lei
nº 20, de 2000.

Nada, pois, de inconstitucional no texto ora em
exame.

Isso, porém, não ocorre com a emenda ofereci-
da. Seu texto incorre em inconstitucionalidade, ao su-
primir o Emprego Público e sugerir o Quadro de Pes-
soal em Extinção, transformando empregados de em-
presas públicas em detentores de cargos públicos.

A mesma emenda, propugnando a supressão
do § 6º do mesmo artigo, enseja um vazio jurídico,
não deixando clara a forma em que se dará o ingres-
so do pessoal no Quadro Especial em Extinção.

EMENDA Nº 10

Propõe a supressão do art. 27 do
PLC nº 20/2000. Esse artigo dispõe sobre
a possibilidade das Agências que vierem
a absorver pessoal em Quadro de Pesso-
al em Extinção atuar como patrocinadora
de entidades fechadas de previdência
complementar na condição de sucesso-
ras de entidades às quais esses empre-
gados estavam vinculados.

O artigo que se pretende suprimir mantém aos
servidores que vierem a ser absorvidos em Quadro
de Pessoal em Extinção o direito a aposentadoria, já
que eles não integram o regime previdenciário dos
servidores públicos, mas, sim, o Regime Geral da
Previdência.

Para tanto, o mesmo artigo autoriza as Agências
Reguladoras a suceder as empresas estatais liquida-
das ou em processo de liquidação, no papel de patroci-

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 23



nadoras de entidades fechadas de previdência privada
a que pertençam os empregados celetistas oriundos
dessas empresas que vierem a ser absorvidos em Qu-
adro de Pessoal em Extinção da Agência.

Ressalte-se que não serão admitidos novos
participantes nos referidos planos de adesão, como
explicitado no parágrafo único do referido artigo.
Busca-se, tão-somente, manter o direito previden-
ciário dos trabalhadores que passarão a exercer ati-
vidades nas Agências.

Trata-se, pois, de questão relativa à gestão de
recursos humanos que em nada compromete a atua-
ção do órgão público no cumprimento de sua missão.

E, ademais, esta é uma condição temporária
da agência, envolvendo apenas os empregados que
estão contribuindo para entidade da qual sua em-
pregadora seja patrocinadora.

EMENDA Nº 11

Suprime o art. 30, para excluir a
possibilidade de absorção, no Quadro
Especial em Extinção da Anatel, de funci-
onários da Telebrás.

O art. 30 do PLC nº 20/2000 determina a cria-
ção, na Anatel, de Quadro Especial em Extinção, no
regime CLT, com o objetivo de absorver empregados
da Telebrás cedidos àquela Agência.

Isso em nada altera a situação trabalhista dos em-
pregados da Telebrás cedidos à Anatel, que continua-
rão subordinados ao regime trabalhista atual, CLT, à
mesma tabela salarial, às mesmas vantagens e benefí-
cios e ao desenvolvimento na carreira, conforme o pre-
visto no plano próprio de cargos e salários.

Não é necessária a exigência de concurso públi-
co para os funcionários da Telebrás cedidos à Anatel.
Eles compõem um quadro à parte, que não contamina
o quadro de emprego público da Agência, que terá
suas próprias regras trabalhistas, estrutura de salários
e vantagens.

No momento, quase cinqüenta por cento dos fun-
cionários da Anatel são oriundos da Telebrás, concen-
trando a parte técnica e gerencial da Agência.

EMENDA Nº 13

Modifica o art. 39 do PLC 20/2000 do
projeto, que revoga diversos dispositivos
conflitantes com o presente projeto.

A revogação de artigos em lei específica, con-
forme o PLC nº 20/2000, visa a dar homogeneidade e
coerência ao projeto de lei em análise.

A Emenda nº 13, ao alterar as revogações pre-
vistas no art. 39, provoca disposições conflitantes
com as leis específicas de criação das agências.

O tratamento uniforme para todas elas somente
será alcançado com a manutenção das revogações
previstas no PLC 20/2000.

EMENDA Nº 14

Inclui artigo definindo o prazo de
até 180 dias, contados da publicação da
lei, para que as Agências componham in-
tegralmente seu quadro de pessoal.

A composição do quadro de pessoal efetivo das
Agências não depende apenas de concurso público.

Para que se realize o concurso, é necessário
que se defina o estabelecido no inciso III do art. 21 do
PLC nº 20/2000: “regulamento próprio dispondo so-
bre estruturação, classificação, distribuição de vagas
e requisitos dos empregos públicos...”.

Essa é a base sobre a qual se assentará a ges-
tão dos recursos humanos, oferecendo condições
indispensáveis para a realização de concurso públi-
co.

Esta é, certamente, tarefa complexa, que en-
volve, além de estudos e pesquisas, definições es-
tratégicas que possibilitem o melhor gerenciamento
da força de trabalho. A importância e a complexidade
da concepção e do desenvolvimento desse elemen-
to da política de recursos humanos levaram o legis-
lador a conceder o prazo de até dois anos para que
as Agências implementem seu regulamento nessa
área.

Além disso, o proposto pela emenda toma-se
inexeqüível, tendo em vista ser impossível, nesse
prazo, realizar concurso para a totalidade do quadro,
o que depende de liberação das vagas dos Quadros
de pessoal Específico e em Extinção.

EMENDA Nº 15

Veda aos conselheiros e diretores o
exercício de qualquer outra atividade
profissional, empresarial, sindical ou de
direção político-partidária, salvo a de
professor universitário, em horário com-
patível.

As disposições dessa emenda já estão contem-
pladas no parágrafo único do art. 2º do PLC nº 20/2000.
O dispositivo veda a empregados e dirigentes o exer-
cício de outra atividade profissional, excetuando os
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casos previstos em lei. O cargo de professor universi-
tário é uma das exceções previstas na Constituição.

Tendo em vista as condições específicas de
cada Agência, a lei que as criou estabelece outras
restrições, inclusive para o exercício após o desliga-
mento.

EMENDA Nº 16

Veda a qualquer pessoa que tenha
mantido, nos doze meses anteriores à
data de início do mandato, vínculo com
empresa que explore qualquer atividade
integrante dos setores sob regulação da
Agência, a exercer cargo de Conselheiro
ou Dirigente.

As leis e decretos das agências reguladoras fe-
derais incluem mecanismos que visam a vedar a par-
ticipação de profissionais vinculados aos agentes re-
gulados nos seus quadros de direção, conforme o es-
tabelecido no art. 8º do PLC nº 20/2000.

Adicionalmente, as referidas leis e decretos ve-
dam aos ex-dirigentes das agências federais a atua-
ção como integrantes dos agentes regulados sem
que cumpram o período de quatro meses na própria
administração pública.

O Congresso Nacional e o Poder Executivo cria-
ram mecanismos necessários e suficientes para pro-
teger as Agências federais de regulação de qualquer
influência dos agentes regulados, evitando que infor-
mações privilegiadas possam ser utilizadas contra o
interesse público. Dentre os instrumentos de prote-
ção, destaca-se a sabatina pelo Senado.

Esses mecanismos também são utilizados pela
maioria das agências de regulação de diversos paí-
ses.

Outros mecanismos, além dos já existentes, se-
riam desnecessários. Acarretariam inclusive dificul-
dades na nomeação de dirigentes com elevado con-
ceito no campo de especialidade, segundo proposto
no art. 5º do PLC nº 20/2000.

É este o caso da proposta apresentada que não
proíbe a busca no mercado de profissionais com o
preparo adequado para cargos diretivos das Agênci-
as. Uma vez que o profissional se desliga da origem
completamente, não pode haver desconfiança na sua
conduta ética.

A instituição de quarentena prévia não é previs-
ta em nenhum órgão da administração pública. A
perspectiva da modernização administrativa presente
no desenho das agências reguladoras abre imensas
possibilidades de seleção dos melhores profissionais.

ANEXO II

Agências Reguladoras

1. ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

A Aneel foi criada pela Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, tendo sido instalada no dia 2 de
dezembro de 1997, após a edição do Decreto nº
2.335/97, que aprovou sua estrutura regimental.

A Agência é uma autarquia constituída sob regi-
me especial, com personalidade jurídica de direito pú-
blico e com autonomia patrimonial, administrativa e fi-
nanceira. Sua estrutura tem dois níveis hierárquicos.
A Diretoria, composta por um Diretor-Geral e quatro
diretores, delibera em regime colegiado. Na primeira
gestão para implantar a transição para o sistema de
mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Di-
retores foram nomeados para o período de três anos.

As ações da Aneel são desenvolvidas por vinte
superintendências, que atuam por processos organi-
zacionais, nos níveis técnico e administrativo.

A Agência foi criada como parte do processo de
reforma do Estado, para atuar como órgão regulador,
fiscalizador e de poder concedente do setor elétrico.
Sua missão é de proporcionar condições favoráveis
para que o mercado de energia elétrica se desenvol-
va com equilíbrio entre os agentes e em benefício da
sociedade.

São suas competências: regular e fiscalizar a
produção, a transmissão, a distribuição e a comercia-
lização de energia elétrica; mediar agentes do setor e
consumidores de energia elétrica; conceder, permitir
e autorizar instalações e serviços de energia elétrica.

A Aneel tem atuado conforme as seguintes dire-
trizes:

� garantir tarifas justas ao consumidor;

� zelar pela qualidade dos serviços oferecidos
pelos concessionários;

� estimular a competição entre os operadores,
evitando a concentração de mercados, indu-
zindo a entrada de novos agentes produtivos
e garantindo o livre acesso aos sistemas de
transmissão e distribuição;

� assegurar a universalização dos serviços, es-
timulando a entrada de operadores em re-
giões de pouca oferta de energia;

� mediar os conflitos de interesse entre os
agentes do setor elétrico e entre estes e os
consumidores.
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Principais realizações da Aneel desde o início
de suas atividades:

� fiscalização de 100% das concessionárias
(69) e das centrais geradoras (661):

� licitação e autorização de empreendimentos
num montante de 6.423 MW

� garantia do livre acesso aos sistemas de
transmissão e distribuição;

� incentivo às fontes renováveis de energia;

� regularização das cooperativas de eletrifica-
ção rural;

� estabelecimento de novos padrões de quali-
dade;

� obrigação dos concessionários investirem em
eficiência energética e pesquisa e desenvolvi-
mento do setor elétrico;

� revisão tarifária com parte dos ganhos de pro-
dutividade repartido com o consumidor;

� conquista de energia elétrica 24 horas por dia
para cerca de 200 comunidades isoladas das
regiões Norte e Centro-Oeste.

2. ANATEL - Agência Nacional de Telecomunica-
ções

A Anatel foi criada pela Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, regulada pelo Decreto nº 2.338, de 7
de outubro de 1997, e instalada no dia 5 de novem-
bro de 1997.

A agência foi constituída como autarquia especi-
al, com personalidade jurídica de direito público, com
autonomia patrimonial, administrativa, financeira,
sem subordinação hierárquica, mandato fixo e estabi-
lidade de seus dirigentes.

A Agência é dirigida por um Conselho Diretor,
que atua em forma de colegiado. É composto por um
Presidente e quatro Conselheiros. Os mandatos dos
primeiros membros do Conselho Diretor foram de
três, quatro, cinco, seis e sete anos, estabelecidos no
decreto de nomeação.

Acompanhando e fiscalizando sua gestão, a
agência dispõe de um Conselho Consultivo, formado
por representantes do Executivo, do Congresso, das
entidades prestadoras de serviço, dos usuários e da
sociedade em geral.

A sua estrutura executiva, observando as áreas
de atuação da Agência, é constituída de seis superin-
tendências, a saber: Superintendência Executiva, de
Serviços Públicos, de Serviços Privados, de Comuni-

cação de Massa, de Radiofreqüência e Fiscalização e
de Administração Geral.

Cumpre à Anatel a missão de promover o de-
senvolvimento das telecomunicações do País, de
modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente in-
fra-estrutura nesse campo, capaz de oferecer à soci-
edade serviços adequados, diversificados e a preços
justos, em todo o território nacional.

Cabem à Anatel as seguintes atribuições:

� implementar a política nacional de telecomu-
nicações;

� propor a instituição ou eliminação da presta-
ção de modalidade de serviço no regime pú-
blico;

� propor o plano geral de outorgas;

� propor o plano geral de metas para universali-
zação dos serviços de telecomunicações;

� administrar o espectro de radiofreqüências e
o uso de órbitas;

� compor administrativamente conflitos de inte-
resses entre prestadoras de serviços de tele-
comunicações;

� atuar na defesa e proteção dos direitos dos
usuários;

� atuar no controle, prevenção e repressão das
infrações de ordem econômica, no âmbito
das telecomunicações, ressalvadas as com-
petências do Cade;

� estabelecer restrições, limites ou condições a
grupos empresariais para obtenção e compe-
tição e impedir a concentração econômica no
mercado;

� estabelecer a estrutura tarifária de cada mo-
dalidade de serviços prestados em regime pú-
blico.

3. ANP – Agência Nacional do Petróleo

A ANP foi criada pela Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para atuar como órgão promotor da
regulação, contratação e fiscalização das atividades
da indústria do petróleo. Foi regulamentada pelo De-
creto nº 2.455, de 14-1-98, de acordo com as diretri-
zes do Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE).

A Agência é uma autarquia, sob regime especi-
al, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
autonomia patrimonial, financeira e administrativa.
Sua estrutura tem dois níveis hierárquicos. A Diretoria
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é composta por um Diretor-Geral e quatro diretores,
que deliberam em regime colegiado. Os membros da
Diretoria cumprem mandatos de quatro anos, não co-
incidentes. No primeiro mandato o Diretor-Geral e
dois Diretores foram nomeados com mandatos de
três, dois e um ano. Há 16 superintendências, que
atuam nos níveis técnico e administrativo.

Cabem à ANP as seguintes atribuições:

� implementar, em sua esfera de atribuições, a
política nacional de petróleo e gás natural, con-
tida na política energética nacional, nos termos
do Capítulo I da Lei nº 9.478/97, com ênfase na
garantia do suprimento de derivados de petró-
leo em todo o território nacional e na proteção
dos interesses dos consumidores quanto a pre-
ço, qualidade e oferta dos produtos;

� promover estudos visando à delimitação de
blocos, para efeito de concessão das ativida-
des de exploração, desenvolvimento e produ-
ção;

� regular a execução de serviços de geologia e
geofísica aplicados à prospecção petrolífera,
visando ao levantamento de dados técnicos,
destinados à comercialização, em bases
não-exclusivas;

� elaborar os editais e promover as licitações
para a concessão de exploração, desenvolvi-
mento e produção, celebrando os contratos de-
las decorrentes e fiscalizando a sua execução;

� – autorizar a prática das atividades de refina-
ção, processamento, transporte, importação
e exportação, na forma estabelecida nesta Lei
e sua regulamentação;

� estabelecer critérios para o cálculo de tarifas
de transporte dutoviário e arbitrar seus valo-
res, na forma prevista na Lei:

� fiscalizar diretamente, ou mediante convênios
com órgãos dos Estados e do Distrito Federal,
as atividades integrantes da indústria do pe-
tróleo, bem como aplicar as sanções adminis-
trativas e pecuniárias previstas em lei, regula-
mento ou contrato;

� instruir processo com vistas à declaração de uti-
lidade pública, para fins de desapropriação e
instituição de servidão administrativa, das áreas
necessárias à exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural, construção
de refinarias, de dutos e de terminais;

� fazer cumprir as boas práticas de conserva-
ção e uso racional do petróleo, dos derivados
e do gás natural e de preservação do meio
ambiente:

� estimular a pesquisa e a adoção de novas
tecnologias na exploração, produção, trans-
porte, refino e processamento;

� organizar e manter o acervo das informações
e dados técnicos relativos às atividades da in-
dústria do petróleo;

� consolidar anualmente as informações sobre
as reservas nacionais de petróleo e gás natu-
ral transmitidas pelas empresas, responsabi-
lizando-se por sua divulgação;

� fiscalizar o adequado funcionamento do Sis-
tema Nacional de Estoques de Combustíveis
e o cumprimento do Plano Anual de Estoques
Estratégicos de Combustíveis, de que trata o
art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de
1991;

� articular-se com os outros órgãos reguladores
do setor energético sobre matérias de interes-
se comum, inclusive para efeito de apoio téc-
nico ao CNPE;

� regular e autorizar as atividades relacionadas
com o abastecimento nacional de combustí-
veis, fiscalizando-as diretamente ou mediante
convênios com outros órgãos da União, Esta-
dos, Distrito Federal ou Municípios.

Muito foi realizado nestes dois anos iniciais,
mas o processo de mudança cultural está ainda co-
meçando. O desenvolvimento da competição por
exemplo, uma das mudanças relevantes capitanea-
das pela ANP, apresenta níveis diferenciados na ca-
deia do petróleo.

O primeiro processo licitatório para concessão
de áreas de exploração e produção foi um sucesso,
resultando em dez novas empresas atuando no País.
No 7 de junho de 2000 ocorrerá a Segunda Rodada
de Licitações da Agência Nacional do Petróleo para a
concessão de áreas para exploração de petróleo e
gás natural que incluirá 23 blocos, sendo 13 em mar
(offshore) e 10 em terra (onshore).

Em paralelo, a ANP vem autorizando diversas
empresas a conduzir levantamentos sísmicos, resul-
tando em ganho bastante acelerado de conhecimento
sobre nossa geologia e um acesso menos restrito às
informações. São sementes importantes de um pro-
cesso competitivo.
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A situação já apresenta um nível razoável de
concorrência no abastecimento (distribuição e reven-
da). Persiste ainda domínio acentuado do mercado
por pequeno número de empresas, mas a organiza-
ção deste mercado, vale dizer, definição do modelo e
regulamentação, revela-se prioritária em relação ao
desenvolvimento da concorrência para o futuro próxi-
mo. Nos elos refino e transporte (o chamado midles-
tream), a situação é ainda muito precária em termos
de desenvolvimento da concorrência e requererá mu-
danças no curto e médio prazos.

No período de implantação da ANP, servidores
públicos e profissionais do mercado foram criteriosa-
mente selecionados para compor um quadro provisó-
rio de pessoal que hoje atua na Agência. São cerca
de 310 pessoas que dedicam-se ao trabalho de mo-
dernização dos setores petrolífero e de gás natural
brasileiros.

Para que se possa conduzir um processo de de-
senvolvimento dos servidores da ANP, é imprescindí-
vel que se tenha regras claras e objetivos a serem
atingidos. Hoje a situação é bastante frágil, tendo em
vista o caráter provisório do quadro de pessoal.
Faz-se necessária e urgente a aprovação do quadro
definitivo que possibilite a continuidade dos trabalhos
da Agência.

4. ANVS – Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária

A ANVS foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de ja-
neiro de 1999, tendo sido sua instalação regulamen-
tada pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999.

A Agência é uma autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério da Saúde e com autonomia
administrativa e financeira. Possui uma Diretoria Co-
legiada composta por um Diretor-Presidente e quatro
Diretores, nomeados pelo Presidente da República,
apos aprovação do Senado Federal, para exerceram
mandatos de três anos. Na primeira gestão, dois Dire-
tores foram nomeados para mandatos de quatro anos
e um para dois anos.

Além da sede em Brasília, a estrutura da ANVS
conta com coordenações em todos os Estados e uni-
dades de controle sanitário em portos, aeroportos e
fronteiras.

A Agência exerce a função de coordenação do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que integra
as unidades de vigilância sanitária dos governos es-
taduais e municipais.

A criação da ANVS representou a primeira ex-
periência de introdução na área social do Governo
Federal do modelo institucional das Agências Regula-

doras, com o objetivo de proteger e promover a saúde
da população, garantindo a segurança sanitária de
produtos e serviços.

O controle sanitário exercido pela Agência
abrange, inclusive, os ambientes, processos, insu-
mos e tecnologias relacionados com a produção e co-
mercialização de bens e serviços, bem como o con-
trole da circulação de produtos e pessoas em porto,
aeroportos e fronteiras. Adicionalmente, a ANVS vem
trabalhando na implementação de políticas voltadas
ao acesso da população a medicamentos e serviços
de saúde, dentre as quais destaca-se a política de
medicamentos genéricos.

Os mercados de bens e serviços sujeitos ao
controle e fiscalização sanitária pela Agência corres-
pondem a uma parcela expressiva da produção na-
cional. incluindo:

� medicamentos de uso humano, seus insu-
mos, processos e tecnologias;

� alimentos, inclusive bebidas, seus insumos,
embalagens, aditivos, resíduos de agrotóxi-
cos e medicamentos veterinários;

� cosméticos, produtos de higiene pessoal e
perfumes;

� saneantes destinados à higienização, desin-
fecção ou desinfetação de ambientes;

� equipamentos e materiais médico-hospitala-
res, odontológicos e hemoterápicos e de di-
agnóstico.

� imunobiliógicos e suas substâncias ativas,
sangue e hemoderivados;

� órgãos, tecidos humanos e veterinários para
uso em transplantes ou reconstituições;

� produtos radioativos utilizados em diagnósti-
co e terapia;

� cigarros e outros produtos fumígenos;

� quaisquer produtos que envolvam a possibili-
dade de risco à saúde, obtidos por engenha-
ria genética, por outro procedimento ou ainda
submetido a fontes de radiação;

� serviços voltados para a atenção ambulatorial e
serviços realizados em regime de internação;

� serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
bem como aqueles que impliquem a incorpo-
ração de novas tecnologias.

A ANVS tem sua relação com o Ministério da
Saúde regida por um contrato de gestão celebrado
em 24 de agosto de 1999 no qual foram estabeleci-
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das metas para um período de dois anos, com base
em indicadores de desempenho específicos.

5. ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar

A Agência Nacional de Saúde Suplementar foi
criada pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
com estrutura organizacional e Regulamento aprova-
dos pelo Decreto nº 3.327, do mesmo ano.

Os Diretores são brasileiros, indicados e nome-
ados pelo Presidente da República após aprovação
prévia pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III
f, da Constituição Federal.

A ANS é uma autarquia sob regime especial, ca-
racterizada por autonomia administrativa financeira,
técnica, patrimonial e de gestão de recursos huma-
nos, vinculada ao Ministério da Saúde. A gestão é
exercida por uma Diretoria Colegiada, composta por
cinco Diretores, que cumprem mandato de três anos,
admitida uma única recondução, dentre os quais é
designado o seu Diretor-Presidente.

A Agência abriga em sua estrutura uma Câmara
de Saúde Suplementar, integrada por representantes
dos Ministérios da Fazenda, da Previdência e Assis-
tência Social, do Trabalho e Emprego, da Justiça e da
Saúde, bem como por representantes de outros ór-
gãos públicos e de entidades representativas dos di-
versos segmentos envolvidos no setor de saúde su-
plementar.

A sede é no Rio de Janeiro, havendo uma unida-
de em cada Unidade da Federação, para fiscalização
e atendimento ao público.

A Agência foi criada com a finalidade de promo-
ver a defesa do interesse público no setor de assis-
tência suplementar à saúde, regulando as operado-
ras setoriais, inclusive quanto à sua relação com
prestadores e consumidores.

Cabem à ANS as seguintes atribuições:

� a proposição ao Conselho Nacional de Saúde
Suplementar (CONSU) de politicas, diretrizes
e normas para a regulação do setor de saúde
suplementar;

� a normatização da relação entre operadoras
e consumidores de planos de saúde (inclusi-
ve o estabelecimento de características gera-
is de instrumentos contratuais, parâmetros e
indicadores de qualidade, critérios, responsa-
bilidades, obrigações e procedimentos para a
garantia dos direitos legalmente assegurados
aos consumidores);

� acompanhamento e avaliação dos planos pri-
vados de saúde (inclusive o estabelecimento
de subsegmentações de tipos de planos: re-
gistro de planos oferecidos; monitoramento
da evolução dos preços de planos de saúde,
de seus prestadores de serviços e respecti-
vos componentes e insumos; autorização de
reajustes e revisão de contraprestações pe-
cuniárias);

� acompanhamento técnico, econômico e fi-
nanceiro das operadoras para garantia da
continuidade dos serviços de assistência su-
plementar à saúde (inclusive a autorização
para registro e funcionamento das operado-
ras: estabelecimento de critérios gerais para o
exercício de cargos diretivos das operadoras;
avaliação dos mecanismos de regulação utili-
zados pelas operadoras; controle e avaliação
dos aspectos concernentes à garantia de
acesso, qualidade e manutenção dos servi-
ços prestados; instituição de regime de dire-
ção fiscal ou técnica);

� a fiscalização das atividades das operadoras
com relação ao cumprimento das normas ati-
nentes ao seu funcionamento, com relação à
abrangência das coberturas de patologias e
procedimentos (inclusive dos aspectos sani-
tários e epidemiológicos relativos à prestação
de serviços médicos e hospitalares); e

� a integração de informações e disseminação
de conhecimento sobre o setor de assistência
suplementar à saúde (inclusive a integração
de informações com os bancos de dados do
Sistema Único de Saúde – SUS, o estabeleci-
mento de normas para ressarcimento ao
SUS; a articulação com órgãos de defesa do
consumidor e com organismos internaciona-
is; o estudo e a disseminação de modelos as-
sistenciais bem-sucedidos; a pesquisa de for-
mas de estímulo à competitividade no setor).

Ações realizadas pela ANS em quatro meses
de existência:

� concessão de registro provisório de operado-
ras de planos privados de assistência à saú-
de;

� regulamentação do ressarcimento ao SUS,
previsto no artigo 32 da Lei nº 9.656/98;
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� disposições normativas sobre o Plano de Re-
ferência de Assistência à Saúde previsto no
artigo 10 da Lei nº 9.656/98;

� disposições normativas sobre julgamentos e
procedimentos para recolhimento de multas
fixadas em decisões proferidas em processos
administrativos;

� disposições normativas sobre o Rol de Proce-
dimentos Odontológicos Ambulatoriais para
ser utilizado como referência mínima de co-
bertura pelas operadoras de planos privados
de assistência à saúde (artigos l0 e 12 da Lei
nº 9.656/98);

� instalação física da sede no Rio de Janeiro e
da regional em Brasília (processo continuado
em andamento);

� instituição de Plano de Recuperação como
instrumento de acompanhamento econômi-
co-financeiro das operadoras.

PARECER Nº 650, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

É submetido ao exame do Senado Federal, em
regime de urgência constitucional, o Projeto de Lei da
Câmara nº20, de 2000 (nº2.549, de 2000, na Câmara
dos Deputados), oriundo do Poder Executivo, que
“dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providências”.

O projeto de lei em tela estabelece que as Agên-
cias Reguladoras terão suas relações de trabalho re-
gidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio de
1943, e legislação trabalhista correlata, em regime de
emprego público.

Cria, ele, para exercício exclusivo nas Agências
Reguladoras, os empregos públicos de nível superior
de Regulador, de Analista de Suporte à Regulação e
de Procurador, os empregos de nível médio de Técni-
co em Regulação e de Técnico de Suporte à Regula-
ção, os Cargos Comissionados de Direção – CD, de
Gerência Executiva – CGE, de Assessoria – CA e de
Assistência – CAS, e os Cargos Comissionados Téc-
nicos – CCT, constantes do seu Anexo I, vedando aos
ocupantes desses cargos ou empregos o exercício
regular de outra atividade profissional, inclusive ges-
tão operacional de empresa, ou direção políti-
co-partidária, excetuados os casos admitidos em lei.

Estabelece que regulamento próprio de cada
Agência disporá sobre as atribuições específicas, a
estruturação, a classificação e o respectivo salário
dos seus empregos públicos, respeitados os limites
remuneratórios definidos no Anexo III. As Agências
Reguladoras poderão, ainda, requisitar, com ônus,
servidores e empregados de órgãos e entidades inte-
grantes da Administração Pública e, em caráter ex-
cepcional, prorrogar os contratos de trabalho tempo-
rários em vigor, por prazo máximo de vinte e quatro
meses além daqueles previstos na legislação vigente,
a partir do vencimento de cada contrato de trabalho.

Determina ainda, a proposição, que as Agênci-
as serão dirigidas em regime de colegiado, por um
Conselho Diretor ou Diretoria composta por Conse-
lheiros ou Diretores, sendo um deles o seu Presiden-
te, Diretor-Geral ou Diretor-Presidente, que deverão
ser brasileiros, de reputação ilibada, formação univer-
sitária e elevado conceito no campo de especialidade
dos cargos para os quais serão nomeados, devendo
ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele
nomeados, após aprovação desta Casa, nos termos
da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Fe-
deral. Os Conselheiros e os Diretores terão mandato
com o prazo fixado na lei de criação de cada Agência.

Essas autoridades somente perderão o manda-
to em virtude de renúncia, condenação judicial transi-
tada em julgado ou de processo administrativo disci-
plinar, bem como de outras condições previstas na lei
de criação da respectiva Agência.

A proposição prevê, também, que a investidura
nos empregos públicos do Quadro de Pessoal Efetivo
das Agências dar-se-á por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, conforme disposto
em regulamento próprio de cada Agência, com apro-
vação e autorização pela instância de deliberação
máxima da organização, na forma dos regulamentos
próprios e respectivos editais.

A proposição estabelece igualmente que, medi-
ante lei, poderão ser criados Quadro de Pessoal
Específico, destinado, exclusivamente, à absorção
de servidores públicos federais regidos pela Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Quadro de Pes-
soal em Extinção, destinado exclusivamente à absor-
ção de empregados de empresas públicas federais li-
quidadas ou em processo de liquidação, regidos pelo
regime celetista, que se encontrarem exercendo ativi-
dades a serem absorvidas pelas Agências, sendo
que a soma dos cargos ou empregos dos Quadros re-
feridos não poderá exceder ao número de empregos
que forem fixados para o Quadro de Pessoal Efetivo.
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Na hipótese de absorção, em Quadro de Pes-
soal em Extinção, de empregados que sejam partici-
pantes de entidades fechadas de previdência priva-
da, as Agências poderão atuar como suas patrocina-
doras na condição de sucessoras de entidades às
quais esses empregados estavam vinculados, ob-
servada a exigência de paridade entre a contribuição
da patrocinadora e a contribuição do participante, de
acordo com os arts. 5º e 6º da Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

São desde já criados o Quadro de Pessoal
Específico, integrado pelos servidores regidos pela
Lei nº8.112, de 1990, que tenham sido redistribuídos
para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVS, por força de lei, e o Quadro Especial em
Extinção, no regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a finalidade de absorver empregados
da Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS,
que se encontrarem cedidos à Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, e ao Ministério das
Comunicações.

Finalmente, o projeto autoriza as Agências a
iniciarem o processo de concurso público para a
composição dos respectivos quadros de pessoal e
promove alterações nos diplomas legais que instituí-
ram as já criadas, com o objetivo de adaptá-las às
novas disciplinas nele constantes.

Na forma do § 1º do art. 64 da Constituição, so-
licitou, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública, urgência na apreciação da matéria.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição ao exame desta Casa.

O projeto recebeu vinte emendas perante a Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, que se-
rão examinadas ao final deste parecer.

É o relatório.
II – Voto do Relator
Quando da criação das Agências Reguladoras,

que foram surgindo conforme as necessidades de
regulação de mercados, as leis que as instituíram
acabaram por dar tratamento diferenciado à gestão
dos recursos humanos. Por exercerem funções simi-
lares, essas agências necessitavam critérios mais
uniformes, quer para a nomeação dos membros de
sua diretoria, quer para os requisitos mínimos exigi-
dos para a assunção dos cargos, quer para as nor-
mas para a investidura nos empregos públicos a se-
rem criados.

Por outro lado, há uma constante preocupação
no projeto em preservar as características de cada
uma delas e, nesse sentido, prevê que elas poderão

dispor sobre os requisitos a serem exigidos em rela-
ção à escolaridade, experiência profissional, forma-
ção especializada, bem como outros condicionantes
específicos para os candidatos que comporão seus
quadros.

Como essas agências exercem um papel fun-
damental no esforço de modernização do Estado
que depende, em muito, de seu bom funcionamento,
está presente na proposição, a fim de assegurar o
mais alto grau técnico de seu quadro de pessoal, a
regra pela qual os cargos técnicos comissionados
serão privativos dos servidores do quadro de pesso-
al próprio.

Não menos importante é a previsão de manda-
to fixo para os dirigentes dessas agências, bem
como a obrigatoriedade de aprovação de sua indica-
ção pelo Senado Federal.

Ninguém ignora que as Agências Reguladoras
transformaram o perfil do Estado brasileiro, que pas-
sou do papel de interventor e executor para o de re-
gulador, formulador e fiscalizador. Essa profunda
mudança de rumo vem permitindo que o Governo
possa se concentrar mais naquelas áreas em que
cabe especificamente ao Estado atuar. Como conse-
qüência, vem melhorando progressivamente sua efi-
ciência, com reflexos positivos na qualidade da pres-
tação dos serviços.

Em conclusão, estamos convencidos de que a
aprovação do presente projeto é um passo impres-
cindível na construção, pelo Governo Federal, de
uma estrutura administrativa voltada para a regula-
ção dos serviços públicos, propiciando, assim, ao
Estado, desempenhar, da melhor forma possível, as
suas novas responsabilidades.

Como vimos, à proposição foram apresentadas
vinte emendas, que passamos a analisar.

A Emenda nº 1 cria Quadro Especial em Extin-
ção na Aneel, com a finalidade de absorver empre-
gados de empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista cedidos àquela Agência.

A emenda aumenta despesa em projeto de ini-
ciativa privativa do Presidente da República, o que é
vedado pela Constituição. Pela rejeição.

A Emenda nº 2 determina aplicação da tabela
do Quadro de Pessoal Efetivo ao Quadro de Pessoal
Específico na ANVS.

A emenda aumenta despesa em projeto de inici-
ativa privativa do Presidente da República, o que é
vedado pela Constituição. Pela rejeição.
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A Emenda nº 3 determina aplicação da tabela
do Quadro de Pessoal Efetivo ao Quadro de Pessoal
Específico na ANVS.

A emenda aumenta despesa em projeto de inici-
ativa privativa do Presidente da República, o que é
vedado pela Constituição. Pela rejeição.

A Emenda nº 4 transfere, da concessionária para o
poder concedente, a responsabilidade da realização de
audiências públicas quando do aumento de tarifas.

Cabe à concessionária, e não ao poder conce-
dente, expor as necessidades do aumento de tarifas.
Pela rejeição.

A Emenda nº 5 determina a incorporação, às
Agências Reguladoras, dos servidores anistiados na
forma da Lei nº 8.378, de 1994

A questão dos servidores anistiados já foi equa-
cionada, do ponto de vista legal, na Lei nº 8.878, de
1994. O Poder Executivo editou, recentemente, o De-
creto nº 3.363, de 2000, constituindo comissão inter-
ministerial especial para examinar os casos penden-
tes, no prazo de doze meses. Pela rejeição.

A Emenda nº 6 prevê a aplicação do regime jurí-
dico da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores das
Agências Reguladoras.

A adoção do regime trabalhista é fundamental
para assegurar a flexibilidade da gestão de recursos
humanos nas Agências. Pela rejeição.

A Emenda nº7 altera a denominação e os quan-
titativos dos cargos efetivos das Agências Regulado-
ras e estabelece as respectivas atribuições.

O detalhamento feito pela emenda prejudicaria
a flexibilidade necessária para a adequada gestão de
recursos humanos das Agências. Pela rejeição.

A Emenda nº 8 faz a adaptação decorrente da
apresentação da Emenda nº 6.

Em razão da rejeição à Emenda nº 6, fica tam-
bém esta rejeitada.

A Emenda nº 9 faz a adaptação decorrente da
apresentação da Emenda nº 6.

Em razão da rejeição à Emenda nº 6, fica tam-
bém esta rejeitada.

A Emenda nº 10 suprime a possibilidade de as
Agências Reguladoras sucederem as mantenedoras
de entidades fechadas de previdência privada dos
empregados do respectivo Quadro de Especial em
Extinção.

Se a Anatel está sucedendo outras entidades
como empregadora, nada mais correto que ela as suce-
da em suas obrigações, com vistas a não haver des-
cumprimento dos contratos de trabalho. Pela rejeição.

A Emenda nº 11 suprime a absorção de empre-
gados da Telebrás pela Anatel.

Essa absorção é fundamental para evitar solução
de continuidade nas atividades da Anatel. Pela rejeição.

A Emenda nº 12 faz a adaptação decorrente da
apresentação da Emenda nº 6.

Por força da rejeição à Emenda nº 6, fica tam-
bém esta rejeitada.

A Emenda nº 13 suprime a revogação dos arts.
26, 28 e 31 da Lei nº 9.427, de 1996, e 13 da Lei nº
9.478, de 1997, que normatizam a escolha de Direto-
res da Anatel e da ANP.

Os dispositivos foram revogados porque a ma-
téria neles contida está tratada na presente proposi-
ção. Pela rejeição.

A Emenda nº14 determina que as Agências Re-
guladoras componham, integralmente, os seus qua-
dros de pessoal, no prazo de 180 dias.

O prazo de 180 dias é muito exíguo. A proposi-
ção já autoriza as Agências a iniciar o processo de
concurso público para o provimento de seu quadro.
Pela rejeição.

A Emenda nº 15 veda, aos Conselheiros e Direto-
res das Agências Reguladoras, o exercício de qualquer
outra atividade profissional ou político-partidária.

A matéria dos impedimentos dos ocupantes dos
cargos de direção nas Agências já está disciplinada
na presente proposição, no seu art. 2º, parágrafo úni-
co. Pela rejeição.

A Emenda nº 16 veda o exercício dos cargos de
Conselheiro e Diretor das Agências Reguladoras às
pessoas que, nos doze meses anteriores ao início do
mandato, tenham tido vínculo com empresa que atue
na área de regulação da respectiva Agência.

A matéria dos requisitos para o exercício dos
cargos de direção nas Agências já está disciplinada
na presente proposição, no seu art. 5º. Pela rejeição.

A Emenda nº 17 prevê a aplicação do regime ju-
rídico da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores das
Agências Reguladoras.

A adoção do regime trabalhista é fundamental
para assegurar a flexibilidade da gestão de recursos
humanos nas Agências. Pela rejeição.

A Emenda nº 18 determina aplicação da tabela
do Quadro de Pessoal Efetivo ao Quadro de Pessoal
Específico da ANVS.

A emenda aumenta despesa em projeto de inici-
ativa privativa do Presidente da República, o que é
vedado pela Constituição. Pela rejeição.
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A Emenda nº 19 determina a incorporação, às
Agências Reguladoras, dos servidores anistiados na
forma da Lei nº 8.878, de 1994

A questão dos servidores anistiados já foi equa-
cionada, do ponto de vista legal, na Lei nº 8.878, de
1994. O Poder Executivo editou, recentemente, o De-
creto nº 3.363, de 2000, constituindo comissão inter-
ministerial especial para examinar os casos penden-
tes, no prazo de doze meses. Pela rejeieição.

A Emenda nº 20 determina a incorporação, à
Anatel, dos servidores do Dentel anistiados na forma
da Lei nº 8.878, de 1994.

A questão dos servidores anistiados já foi equa-
cionada, do ponto de vista legal, na Lei nº 8.878, de
1994. O Poder Executivo editou, recentemente, o De-
creto nº 3.363, de 2000, constituindo comissão intermi-
nisterial especial para examinar os casos pendentes,
no prazo de doze meses. Pela rejeição.

Pelo exposto, somos favoráveis ao Projeto de
Lei da Câmara nº 20, de 2000, conforme aprovado
na Câmara dos Deputados, e pela rejeição das
emendas a ele apresentadas.

Sala da Comissão, 15 de junho de 2000 –
Osmar Dias, Presidente – Romero Jucá, Relator –
Sérgio Machado – Luiz Pontes – Ribamar Fique-
ne – José Roberto Arruda – Lúcio Alcântara –
Moreira Mendes – Juvêncio da Foncesa – Geral-
do Cândido (contra) – Ricardo Santos – Djalma
Bessa – Geraldo Althoff – Leomar Quintanilha –
Emilia Fernandes (contra) – José Alencar – Maria
do Carmo Alves – Heloisa Helena (contra).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 37.* A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

_________
* Alterado pelas Emendas Constitucionais nºs 18/98, 19/98 e
20/98.

I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-

tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei-
ros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na-
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for-
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea-
ção e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convo-
cado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusiva-
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por servido-
res de carreira nos casos, condições e percentuais mí-
nimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribui-
ções de direção, chefia e assessoramento;

VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente pode-
rão ser fixados ou alterados por lei especifica, obser-
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
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XII – os vencimentos dos cargos do Poder Le-
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe-
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumula-
dos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupan-
tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti-
go e nos arts 39, § 4º, 150, 11, 153, III, e 153, § 2º, I;

XVI – é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibili-
dade de horários, observado em qualquer caso o dis-
posto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técni-
co ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII – a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo Poder Público;

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe-
tência e jurisdição, precedência sobre os demais se-
tores administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderá ser cria-
da autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de funda-
ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação;

XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na le-
gislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somen-
te permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimen-
to das obrigações.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação soci-
al, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de au-
toridades ou servidores públicos.

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará nulidade do ato e a punição da autori-
dade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:

I – as reclamações relativas à prestação dos servi-
ços públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação perió-
dica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II – o acesso dos usuários a registros adminis-
trativos e a informações sobre atos de governo, ob-
servado o disposto no art. 5º X e XXXIII;

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou
função na administração pública.

§ 4º Os atos de improbidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previs-
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos respon-
derão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restri-
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis-
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in-
formações privilegiadas.

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e fi-
nanceira dos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra-
to, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:

I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
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III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, que receberem recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Muni-
cípios para pagamento de despesas de pessoal ou
de custeio em geral.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em-
prego ou função pública, ressalvados os cargos acu-
muláveis na forma desta Constituição, os cargos ele-
tivos e os cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.

Art. 39.** A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado
por servidores designados pelos respectivos Pode-
res.

§ 12 A fixação dos padrões de vencimento e
dos demais componentes do sistema remuneratório
observara:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de cada car-
reira;

II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal

manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constitu-
indo-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a
celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de
cargo público o disposto no art. 7º, IV VII, VIII, IX,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenci-
ados de admissão quando a natureza do cargo o exi-
gir.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de manda-
to eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais e Municipais serão remunendos exclusi-
vamente por subsídio fixado em parcela única, veda-
do o acréscimo de qulquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra es-
pécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso,
o disposto no art. 37, X e XI.

__________
** Alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios poderá estabelecer a relação en-
tre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no
art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário publicarão anualmente os valores do subsídio e
da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios disciplinará a aplicação de recur-
sos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia e fun-
dação, para aplicação no desenvolvimento de progra-
mas de qualidade e produtividade, treinamento e de-
senvolvimento, modernização, reaparelhamento e ra-
cionalização do serviço público, inclusive sob a forma
de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos or-
ganizados em carreira poderá ser fixada nos termos
do § 4º.

Art. 52.* Compete privativamente ao Senado
Federal:

I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República nos crimes de responsabilidade,
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;

II – processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e
o Advogado-Geral da União nos crimes de responsa-
bilidade;

III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto,

após argüição em sessão secreta, a escolha dos che-
fes de missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza fi-
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

__________
* Alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19/98 e 23/99.
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VI – fixar, por proposta do Presidente da Repú-
blica, limites globais para o montante da dívida conso-
lidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, de suas autarquias e demais entidades controla-
das pelo Poder Público Federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

X – suspender a execução, no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto se-
creto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral
da República antes do término de seu mandato;

XII – elaborar seu regimento interno;

XIII – dispor sobre sua organização, funciona-
mento, polícia, criação, transformação ou extinção de
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a ini-
ciativa de lei para a fixação da respectiva remunera-
ção, observados os parâmetros estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias;

XIV – eleger membros do Conselho da Repúbli-
ca, nos termos do art 89, VII.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci-
sos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que so-
mente será proferida por dois terços dos votos do Se-
nado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por
oito anos, para o exercício de função pública, sem
prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

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

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre-
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câma-
ra dos Deputados e o Senado Federal não se mani-
festarem, cada qual, sucessivamente, em até quaren-
ta e cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída
na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quan-

to aos demais assuntos, para que se ultime a vota-
ção.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Fe-
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 9, DE 1995*

Dá nova redação ao art. 177 da
Constituição Federal, alterando e inserin-
do parágrafos.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998*

Modifica o regime e dispõe sobre
principios e normas de Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distri-
to Federal, e dá outras providências.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998*

Modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição, e
dá outras providências.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 23, DE 1999*

Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e
105 da Constituição Federal (criação do
Ministério da Defesa).

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24, DE 1999*

Altera dispositivos da Constituição
Federal pertinentes a representação clas-
sista na Justiça do Trabalho.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, DE 2000*

Altera o inciso VI do art. 29 e acres-
centa a art, 29-A à Constituição Federal,
que dispõem sobre limites de despesas
com o Poder Legislativo Municipal.
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....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 2000*

Altera a redação do art. 6º da Consti-
tuição Federal.

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

LEI Nº 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994

Dispõe sobre a concessão de anistia
nas condições que menciona.

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

LEI N. 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Institui a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL), disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de
energia elétrica, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 26. Depende de autorização da Aneel:
I – o aproveitamento de potencial hidráulico de

potência superior a mil kW e igual ou inferior a dez mil
kW destinado à produção independente;

II – a importação e a exportação de energia elétri-
ca por produtor independente, bem como a implanta-
ção do sistema de transmissão associado.
....................................................................................

Art. 28. A realização de estudos de viabilidade,
anteprojetos ou projetos de aproveitamentos de poten-
ciais hidráulicos deverá ser informada à Aneel para
fins de registro, não gerando direito de preferência
para a obtenção de concessão para serviço público ou
uso de bem público.

§ 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos
marginais a potenciais de energia hidráulica e das ro-
tas dos correspondentes sistemas de transmissão só
estão obrigados a permitir a realização de levantamen-
tos de campo quando o interessado dispuser de autori-
zação específica da Aneel.

§ 2º A autorização mencionada no parágrafo an-
terior não confere exclusividade ao interessado, po-
dendo a Aneel estipular a prestação de caução em di-
nheiro para eventuais indenizações de danos causa-
dos à propriedade onde se localize o sitio objeto dos le-
vantamentos.

§ 3º No caso de serem esses estudos ou projetos
aprovados pela Aneel para inclusão no programa de li-
citações de concessões, será assegurado ao interes-
sado o ressarcimento dos respectivos custos incorri-
dos, pelo vencedor da licitação nas condições estabe-
lecidas no edital.

§ 4º A liberdade prevista neste artigo não abran-
ge os levantamentos de campo em sítios localizados
em áreas indígenas, que somente poderão ser realiza-
dos com autorização específica do Poder Executivo,
que estabelecerá as condições em cada caso.
....................................................................................

Art. 31. Serão transferidos para a Aneel o acervo
técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e rece-
itas do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica (DNAEE).

§ 1º Permanecerão com o Ministério de Minas e
Energia as receitas oriundas do § 1º do artigo 20 da
Constituição Federal.

§ 2º Ficarão com o Ministério de Minas e Energia,
sob a administração temporária da Aneel, como órgão
integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técni-
co e as atividades de hidrologia relativos aos aprovei-
tamentos de energia hidráulica.

§ 3º Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento
dos recursos hídricos e a Aneel devem se articular
para a outorga de concessão de uso de águas em ba-
cias hidrográficas, de que possa resultar a redução da
potência firme de potenciais hidráulicos, especialmen-
te os que se encontrem em operação, com obras inici-
adas ou por iniciar, mas já concedidas.
....................................................................................

LEI Nº 9.962, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000

Disciplina o regime de emprego pú-
blico de pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá ou-
tras providências.

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

PARECER Nº 651, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 23, de 2000, (nº 933/99, na
Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que altera o Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, e dá outras providênci-
as.

Relator: Senador Bello Parga

I – Relatório

Cuida-se de proposição de iniciativa do Presi-
dente, da República, com pedido de urgência consti-
tucional, que propõe a redefinição dos crimes contra
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a Previdência Social. Como informa a Exposição de
Motivos Interministerial nº 52, de 3 de maio de 1999, a
atual legislação pertinente consta do art. 95 da Lei nº
8.212, de 1991. Entretanto, segundo os Ministros Re-
nan Calheiros, da Justiça, e Waldeck Ornélas, da Pre-
vidência, que subscrevem a Exposição de Motivos, “o
crescimento, o desenvolvimento e a modernização da
Previdência Social nestes últimos anos estão a exigir,
na mesma linha da alteração legislativa previdenciá-
ria já realizada e da que se encontra em curso, uma
modernização sistematizada da legislação também
no que se refere à tipificação criminal das condutas
que venham a ofender bens específicos da Previdên-
cia Social”.

2. E aduzem os Ministros: “A presente proposta
é fruto de demorada maturação sobre a experiência
adquirida após a Lei de 1991 e de discussões inter-
nas dos diversos setores jurídicos e técnicos inte-
grantes da instituição, visando dotar o aparelho re-
pressivo e judiciário de instrumentos mais eficazes no
combate a essa espécie de criminalidade”. Assim,
“esta é mais uma dentre as várias medidas que se
vêm adotando paulatinamente no combate a essa es-
pécie de criminalidade”.

3. A proposição foi encaminhada pelo Presiden-
te da República ao Congresso Nacional em maio de
1999. Em abril deste ano, foi objeto do pedido de ur-
gência a que se refere o § lº do art. 64 da Constitui-
ção, ou seja, urgência constitucional de iniciativa do
Presidente da República. Sempre conforme os ter-
mos constitucionais, foi objeto de apreciação pela Câ-
mara dos Deputados, onde mereceu aprovação, na
forma de substitutivo, ora sujeito ao exame do Sena-
do Federal.

4. O art. 1º do projeto sob exame acresce diver-
sos dispositivos ao Código Penal, para tipificar crimes
como a apropriação indébita previdenciária; a inser-
ção de dados falsos em sistema informatizado, a mo-
dificação ou alteração não autorizada de sistema in-
formatizado; a sonegação de contribuição previden-
ciária; a violação de sistema informatizado; a divulga-
ção de segredo previdenciário; o dano de sistema in-
formatizado; o uso indevido de símbolo previdenciá-
rio; a falsificação de documento destinado à previdên-
cia social e a permissão ou utilização de acesso não
autorizado ao sistema informatizado.

5. Tais alterações tomam a forma dos novos arti-
gos 168-A (apropriação indébita previdenciária); in-
serção de dados falsos no sistema de informações
(art. 312-A); modificação ou alteração não autorizada
de sistema de informações (art. 319-A); sonegação

de contribuição previdenciária, (337-A), dentre outros
tipos penais.

6. Assim, exemplificativamente, é criado o delito
de apropriação indébita previdenciária, que consiste
em “deixar de repassar à previdência social as contri-
buições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na
forma legal ou convencional”, apenado com reclusão
de dois a cinco anos, e multa.

7. Outro delito que passa a compor o nosso Có-
digo Penal é a inserção de dados falsos em sistema
de informaçôes, tipificado como “inserir ou facilitar, o
fúncionário autorizado, a inserção de dados falsos, al-
terar ou excluir indevidamente dados corretos nos
sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano”.
No caso, a pena cominada é de dois a doze anos de
reclusão, e multa.

8. Na mesma senda, tipifica-se como crime a
“modificação ou alteração não autorizada de sistema
de informações”, que consiste em “alterar, o funcioná-
rio, sistema de informações ou programa de informa-
ções sem autorização ou solicitação de autoridade
competente”. Na hipótese, comina-se a pena de de-
tenção de três meses a dois anos’, e multa.

9. A sonegação de contribuição previdenciária é
definida como crime, nos termos seguintes: “constitui
crime contra a Previdência Social suprimir ou reduzir
contribuição social previdenciária e qualquer acessó-
rio, mediante as seguintes condutas: 1 – omitir de fo-
lha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária
segurados empregado, empresário, trabalhador autô-
nomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios
da contabilidade da empresa as quantias desconta-
das dos segurados ou as devidas pelo empregador
ou pelo tomador de serviços; e III – omitir, total ou par-
cialmente, receitas ou lucros auferidos, remunera-
ções pagas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias”. Para esses
novos tipos penais, é cominada a pena de dois a cin-
co anos de reclusão, e multa.

10. Não foram apresentada emendas à proposi-
ção

II – Voto

11. Nada há, a nosso juízo, que possa obstar o
exame da proposição pelo Senado Federal, do ponto
de vista de sua constitucionalidade e juridicidade. O
projeto trata de assunto de competência da União,
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pois o art. 22 da Constituição, em seus incisos I e
XXIII confere competência privativa ao Congresso
Nacional para legislar sobre direito penal e seguridade
social. Inexiste, da mesma forma, vício de iniciativa,
pois o Presidente da República a detém, conforme
estipula o art. 61 da Carta Política.

12. Quanto ao mérito, embora conheçamos al-
gumas críticas a proposições dessa natureza, que ti-
pificam crimes especiais, e, principalmente, as resis-
tências a situar tal tipificação no Código Penal, sabe-
mos que o projeto cuida de matéria da maior relevân-
cia e significado, pois são amplamente conhecidos
desta Casa e, de resto, da sociedade brasileira, os
graves prejuízos causados à previdência social e ao
Estado brasileiro pelos fraudadores e outros crimino-
sos que a imprensa costuma divulgar como “máfia da
previdência”.

13. Ao aprovar essa proposição o Congresso
Nacional dá sua contribuição à luta da sociedade con-
tra a enorme perda de receita que a sonegação de
contribuições previdenciárias tem implicado, fato es-
pecialmente grave quando todos sabemos que um
dos aspectos principais da crise do Estado brasileiro,
nesse momento, é precisamente o financiamento da
previdência social, que tem repercussões diretas no
reajuste do valor do salário-mínimo.

14. Ao lado disso, a proposição tem o mérito de
avançar, inovadoramente, na tipificação de crimes
cometidos mediante o uso indevido dos recursos da
informática. Essa é uma área sobre a qual o Congres-
so Nacional será chamado, brevemente, a oferecer
uma contribuição mais substancial. No momento,
cumpre-nos assinalar que, quanto à proteção de bens
jurídicos no âmbito do sistema previdenciário brasilei-
ro, estamos a começar uma caminhada também nes-
se campo.

15. Em face do exposto, o nosso parecer é pela
constitucionalidade e juridicidade da proposição. Qu-
anto ao mérito, somos pela aprovação integral do
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2000.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. – José
Agripino, Presidente – Belo Parga, Relator – Rome-
ro Jucá – Djalma Bessa – Renan Calheiros – José
Roberto Arruda (sem voto) – José Eduardo Dutra –
José Alencar – Alvaro Dias – Heloísa Helena – Edi-
son Lobão – Pedro Simon – Moreira Mendes – Ro-
meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22.* Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, ele-

itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de imi-

nente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunica-

ções e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e

garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e

transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e

metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigrarão, entrada, extradi-

ção e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de em-

prego e condições para exercício de profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Pú-

blico e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garan-
tia da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das polí-
cias rodoviária e ferroviárias federais;

__________
* Alterado pelo Emenda Constitucional nº 19/98.

XXIII– seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
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XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contrata-

ção, em todas as modalidades, para as administra-
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede-
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter-
mos do art. 173, § 1º, III;

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá au-

torizar os Estados a legislar sobre questões específi-
cas das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................

Art. 61.* A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú-

blicos na administração direta e autárquica ou au-
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté-
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes-
soal da administração dos territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida-
de e aposentadoria;

d) organização do Ministério público e da Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais
para organização do Ministério Público e da Defenso-
ria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis-
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para reserva.

__________
* Alterado pela Emenda Constitucional nº 18/98.

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora-
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

Art. 64. A discursão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Su-
premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores
terão início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua inicia-
tiva.

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câ-
mara dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até
quarenta e cinco dias, sobre a proposição, será
esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais assuntos, para
que se ultime a votação.

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Fe-
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto
no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos perío-
dos de recesso do Congresso Nacional, nem se
aplicam aos projetos de código.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Pro-
jeto de Resolução nº 63, de 2000 (MSF nº
107/2000), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo, no
valor de até dezessete milhões oitocentos mil Direi-
tos Especiais de Saque, equivalente a, aproximada-
mente, vinte e cinco milhões de dólares nor-
te-americanos, de principal, entre a República Fede-
rativa do Brasil e o Fundo Internacional para o De-
senvolvimento da Agricultura – FIDA, destinada ao
financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimen-
to Sustentável para os Assentamentos da Reforma
Agrária no Semi-Árido da Região Nordeste, resul-
tante de parecer lido anteriormente, ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, II, f, do Regimen-
to Interno, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Proje-
to de Resolução nº 8, de 2000, de autoria do Senador
Jorge Bornhausen, que autoriza os Municípios a con-
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tratarem operações de crédito com a Caixa Econômi-
ca Federal, destinadas à implantação de programas
de fortalecimento e modernização da máquina admi-
nistrativa municipal, cujo parecer foi lido anteriormen-
te, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:

OF. Nº CE/17/2000

Em 6 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 109, de
2000, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Mozarildo Cavalcanti que, “Denomina ‘Rodovia Gover-
nador Aquilino Mota Duarte” trecho da rodovia BR-210".

Atenciosamente – Freitas Neto, Presidente da
Comissão de Educação.

OF. Nº 45/00-CI

Brasília, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei
do Senado nº 659, de 1999, que “Altera a Lei nº5.917,
de 10 de setembro de 1973, para incluir trecho da ro-
dovia RO-133 na Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Nacional”.

Atenciosamente – Emilia Fernandes, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com re-
ferência aos ofícios que acabam de ser lidos, nos ter-
mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que os Projetos de Lei do Senado nºs 659, de
1999, e 109, de 2000, cujos pareceres foram lidos an-
teriormente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2000

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Adite-se a seguinte alínea ao inciso II, do

art. 12, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:

“g) cobertura de despesas de acompa-
nhante de recém-nascido, lactentes e crian-
ças, enquanto esses permanecerem inter-
nados em unidade de tratamento intensivo
neonatal ou pediátrico.” (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Têm-nos chegado, de todo o território brasilei-
ro, reclamações quanto ao não-cumprimento do dis-
posto na Lei nº9.656, de 3 de junho de 1998, em seu
art. 12, II, f, que determina a cobertura de despesas
de acompanhante, no caso de pacientes menores de
18 anos de idade, quando internados em unidades
dc tratamento intensivo (UTI), mesmo quando se tra-
ta de crianças que ainda necessitam do aleitamento
materno.

Os planos e seguros privados de assistência a
saúde, mormente nos hospitais privados, têm dado
interpretação à norma no sentido de que, em caso de
permanência em unidade de tratamento intensivo,
não há a necessidade de permanência no hospital
dos pais ou responsáveis. Isso, notoriamente, consti-
tui-se em excesso por parte daquelas instituições,
pois como ressalta à apreciação do bom senso, o pa-
ciente que permanece em UTI, encontra-se, induvido-
samente, internado em regime hospitalar e, manten-
do-se o vínculo com a família, está provado que o pa-
ciente alcança uma recuperação mais rápida.

Cônscio de tal problemática, o Ministério da Sa-
úde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde
(Área da Saúde da Criança), e da Secretaria de
Assistência Médica, editou normas que abordam con-
sentaneamente a matéria, implantando o Projeto
Canguru – Normas de Atenção Humanizada do re-
cém-nascido de baixo-peso, que prevê o acompanha-
mento precoce da criança prematura por parte da
mãe e do pai da criança, inclusive na unidade de tera-
pia intensiva neonatal.

Complementarmente, a Portaria nº 72, de 2 de
março de 2000, do Secretário de Assistência à Saú-
de, estabelece, na Lista de Procedimentos do Siste-
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ma Único de Saúde, o pagamento da estada do
acompanhante do recém-nascido prematuro na uni-
dade hospitalar, com o seu respectivo código.

Sobre mais disso, a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pre-
vê, no seu art. 10, V, o procedimento adotado pelo Mi-
nistério da Saúde, nos termos seguintes:

Art 10. Os hospitais e demais estabe-
lecimentos de atenção à saúde de gestan-
tes, públicos e particulares, são obrigados a:

..............................................................
V – manter alojamento conjunto, possi-

bilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

Dessa maneira, esta nossa proposição tem o
verdadeiro sentido de emprestar ao dispositivo men-
cionado daquela lei o cunho de interpretação autên-
tica, para evitar o descalabro hermenêutico de que
tem sido vítima.

À luz das legítimas razões expostas, esperamos
contar com o apoio dos nossos pares, no sentido da
aprovação do Projeto de Lei do Senado, ora submeti-
do à apreciação desta Casa legislativa.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2000. – Luiz
Pontes.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde.

....................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e

a vigência de planos ou seguros privados de assis-
tência à saúde que contenham redução ou extensão
da cobertura assistencial e do padrão de conforto de
internação hospitalar, em relação ao plano-referência
definido no art. 10, desde que observadas as seguin-
tes exigências mínimas:

I – ......................................................................
II – quando incluir internação hospitalar
a) .......................................................................

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O proje-
to lido será publicado e remetido à Comissão compe-
tente.

Há oradores inscritos.

Por permuta com o Senador Roberto Saturnino,
tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srªs e
Srs. Senadores, no próximo dia 26 de julho, o maior
economista brasileiro, Celso Furtado, completará 80
anos. Nasceu a 26 de julho de 1920, em Pombal, ser-
tão paraibano, filho de Maria Alice Monteiro Furtado,
de família de proprietários de terra, e de Maurício de
Medeiros Furtado, de família de magistrados. Era o
segundo dos oito filhos que teria o casal.

Esse homem tem-se constituído num extraordi-
nário exemplo de lucidez, de vida para as novas gera-
ções e para todos nós. Tanta coisa ele nos tem deixa-
do! Nesses últimos dias, a Sudene, por ele criada, fez
um seminário em homenagem a Celso Furtado. Ante-
ontem, na Universidade de São Paulo, durante dois
dias, terça e quarta-feira, foi realizado um simpósio
também em homenagem a Celso Furtado. E foi justa-
mente perante os jovens estudantes da Universidade
de São Paulo e tantos professores que Celso Furtado
fez uma brilhante palestra de reflexões sobre a crise
brasileira.

Sr. Presidente, acredito que a maior homena-
gem que poderíamos aqui prestar a Celso Furtado se-
ria pensarmos um pouco sobre as suas próprias pala-
vras, na lucidez extraordinária de seus quase 80
anos.

Gostaria de ler a palestra que Celso Furtado fez
anteontem, na Universidade de São Paulo, por oca-
sião da homenagem que lhe foi prestada, e é presta-
da, certamente, por todos os estudantes e professo-
res de todas as universidades brasileiras. Eis suas
palavras:

O autoritarismo político, que a partir de 1964
neutralizou por duas décadas todas as formas de re-
sistência dos excluídos, exacerbou as tendências an-
ti-sociais do nosso desenvolvimento mimético. Esse
autoritarismo, como um deus mitológico, apresentou
duas faces. Se, por um lado, favoreceu os interesses
criados na área econômica, por outro agravou o isola-
mento da esfera política, que adquiriu crescente auto-
nomia sob a forma de poder tecnocrático. Implan-
tou-se a fantasia geopolítica aberrante da ”potência
emergente“. Aí tem uma de suas raízes o processo de
endividamento externo, que nos levou a uma situação
de desgoverno sem precedente neste século.

Observe, Senador José Alencar, a importância
que Celso Furtado dá à democracia.
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O desenvolvimento, gerado endogenamente,
requer criatividade no plano político, e essa se mani-
festa quando à percepção dos obstáculos a superar
adiciona-se um forte ingrediente de vontade coletiva.
O refinamento da sensibilidade e o estado de lucidez
aguda que se manifestam em indivíduos superdota-
dos nos momentos de crise social podem imprimir ex-
cepcional brilho a épocas consideradas de decadên-
cia. Mas somente uma liderança política imaginativa
será capaz de conduzir as forças criativas para a re-
construção de estruturas avariadas e para a conquis-
ta de novos avanços na direção de formas superiores
de convivência social.

Pode parecer paradoxal falar de decadência a
uma geração que cresceu num clima de desabrido tri-
unfalismo. Mas não devemos ignorar as lições de
nossa história. Que é o nosso desenvolvimento se-
não o resultado de repetidos soçobros na decadên-
cia? Nos alhures de nossa história ocupávamos posi-
ção de vanguarda nas técnicas agro-industriais con-
cernentes às nossas principais atividades econômi-
cas. E foi demorada a decadência da economia açu-
careira, iniciada pela metade do século XVII, quando
começam a formar-se as calcificadas estruturas soci-
ais do Nordeste. O que dizer da rica região mineira,
de precoce urbanização, que ocupou no século XVIII
posição eminente na criação artística para, em segui-
da, prostrar-se, como exangue, em longa letargia?

Em épocas de crise como a que vivemos cumpre
deixar de lado muitas das idéias recebidas, particular-
mente as explicações que pretendem ignorar as res-
ponsabilidades morais das elites. Temos o dever de
nos interrogar sobre as raízes dos problemas que afli-
gem o povo e repudiar posições doutrinárias funda-
das num reducionismo econômico. Como ignorar que
os germes da crise atual já corroíam o nosso organis-
mo social na fase de rápido crescimento das forças
produtivas do país? Não terá sido o nosso um desses
casos de mau desenvolvimento que hoje preocupam
os estudiosos da matéria? Com efeito: como se apre-
senta o nosso país após um longo período de cresci-
mento industrial que se prolongou por quase meio sé-
culo? A resposta está aí: acumulamos uma dívida ex-
terna descomunal, enfrentamos um endividamento
interno do setor público que acarreta a desordem das
finanças do Estado, enquanto metade da população
sofre de carência alimentar. O processo de globaliza-
ção interrompeu o avanço na conquista de autonomia
na tomada de decisões estratégicas. Se submergir-
mos na dolarização, estaremos regredindo ao estatu-
to semi-colonial.

Observem a advertência de Celso Furtado ao
risco da dolarização. Não é à toa que foi aprovado aqui
no Senado um grupo de trabalho na Comissão de
Assuntos Sociais que encaminhará na próxima sema-
na ao Presidente da CAE um roteiro de estudos sobre
esse tema, até porque no Congresso nor-
te-americano têm sido inúmeros os simpósios que se
fazem para estimular a dolarização de economias
como as da América Latina.

Prosseguindo, Celso Furtado diz: ”Com efeito:
se prosseguirmos no caminho que estamos trilhando
desde 1994, buscando a saída fácil do crescente en-
dividamento externo e o do setor público interno, o
Passivo Brasil inchará em um decênio de forma a ab-
sorver a totalidade da riqueza que acumulamos des-
de a proclamação da Independência. Seria levianda-
de desconhecer que enveredamos por um caminho
que nos conduz a um grave impasse.

É certo que a causa imediata da crise que aca-
brunha o país foi o forte desequilíbrio da balança de
pagamentos para o qual concorreram fatores de ori-
gem interna e externa. Mas, que esperar de um pro-
cesso de crescimento que derivava seu dinamismo
da reprodução indiscriminada de padrões de consu-
mo de sociedades que já alcançaram níveis de produ-
tividade e bem-estar muitas vezes superiores aos
nossos? Como não perceber que os elevados pa-
drões de consumo de nossa chamada alta classe mé-
dia tem como contrapartida a esterilização de parte
substancial da poupança e aumenta a dependência
externa do esforço de investimento? As tensões es-
truturais que daí resultam estão na origem das pres-
sões inflacionárias incontroláveis. Nessas circunstân-
cias, o custo da estabilidade de preços tende a ser a
recessão.

Portanto, a crise que agora aflige o nosso povo
não decorre apenas do amplo processo de reajusta-
mento que se opera na economia mundial. Em gran-
de medida ela é o resultado de um impasse que se
manifestaria necessariamente em nossa sociedade,
a qual pretende reproduzir a cultura material do capi-
talismo mais avançado privando a grande maioria da
população dos meios de vida essenciais. Não sendo
possível evitar que se difundam, de uma ou outra for-
ma, certos padrões de comportamento das minorias
de altas rendas, surgiu no país a contrafação de uma
sociedade de massas em que coexistem formas so-
fisticadas de consumo supérfluo e carências essenci-
ais no mesmo estrato social, e até na mesma família.

Somente a criatividade política impulsada
pela vontade coletiva poderá produzir a superação
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desse impasse. Ora, essa vontade coletiva requer
um reencontro das lideranças políticas com os va-
lores permanentes de nossa cultura. Portanto, o
ponto de partida do processo de reconstrução que
temos de enfrentar deverá ser uma participação
maior do povo no sistema de decisões [mais uma
vez enfatiza o professor Celso Furtado a importân-
cia da democracia]. Sem isso, o desenvolvimento
futuro não se alimentará de autêntica criatividade
e pouco contribuirá para a satisfação dos anseios
legítimos da nação.

Impõe-se formular a política do desenvolvimen-
to a partir de uma explicitação dos fins substantivos
que almejamos alcançar, e não com base na lógica
dos meios imposta pela processo de acumulação co-
mandado pelas empresas transnacionais. A supera-
ção do impasse com que nos confrontamos requer
que a política de desenvolvimento conduza a uma
crescente homogeneização de nossa sociedade e
abra espaço à realização das potencialidades de nos-
sa cultura.

Senador Ronaldo Cunha Lima, trago aqui as pa-
lavras de seu conterrâneo Celso Furtado, que está
por completar 80 anos e que falou aos estudantes e
aos professores da Universidade de São Paulo, em
homenagem que lhe foi prestada anteontem.

Em uma época em que os que detêm o poder
estão seduzidos pela mais estreita lógica ditada por
interesses de grupos privilegiados, falar de desenvol-
vimento como reencontro com o gênio criativo de
nossa cultura pode parecer simples fuga na utopia.
Ora, o utópico muitas vezes é fruto da percepção de
dimensões secretas da realidade, um afloramento de
energias contidas que antecipa a ampliação do hori-
zonte de possibilidades aberto a uma sociedade. A
ação de vanguarda requerida constitui uma das tare-
fas mais nobres a serem cumpridas pelos trabalhado-
res intelectuais nas épocas de crise. Cabe a estes
aprofundar a percepção da realidade social para evi-
tar que se alastrem as manchas de irracionalidade
que alimentam o aventureirismo político; cabe-lhes
projetar luz sobre os desvãos da história, onde se
ocultam os crimes cometidos pelos que abusam do
poder; cabe-lhes auscultar e traduzir as ansiedades e
aspirações das forças sociais ainda sem meios pró-
prios de expressão.

O debate sobre as opções com que nos defron-
tamos exige uma reflexão serena e corajosa sobre a
cultura brasileira. A ausência dessa reflexão é res-
ponsável pelo fato de que nos diagnósticos da situa-
ção presente e em nossos ensaios prospectivos nos

contentemos com montagens conceituais sem raízes
em nossa história.

Começaremos por indagar sobre as relações
existentes entre a cultura como sistema de valores e
o processo de acumulação que está na base da ex-
pansão das forças produtivas. Trata-se de contrastar
a lógica dos fins, que rege a cultura, com a dos meios,
razão instrumental inerente à acumulação puramente
econômica.

Como preservar o gênio inventivo de nossa cul-
tura em face da necessidade de assimilar técnicas
que, se aumentam nossa capacidade operacional,
são vetores de mensagens que mutilam nossa identi-
dade cultural? Simplificando: como apropriar-se do
hardware da informática sem intoxicar-se de seu
software, os sistemas de símbolos que com freqüên-
cia ressecam nossas raízes culturais? Esse problema
apresenta-se hoje em graus diversos por todas as
partes, à medida que a produção de bens culturais
transformou-se em negócio ciclópico e em que uma
das leis que rege esse negócio é a uniformização dos
padrões de comportamento, base da criação dos
grandes mercados e ao mesmo tempo causa da cres-
cente exclusão social.

Problemas desse grau de complexidade não
têm solução única nem ótima. Os objetivos que moti-
vam o progresso tecnológico são, com freqüência,
contraditórios. Uns orientam-se para a destruição, ou-
tros para a preservação. Os avanços da técnica estão
a serviço de uns e outros. É engano imaginar que as
técnicas são neutras, pois elas refletem as forças cul-
turalmente dominantes. As artes militares são frutos
dos instintos belicosos do homem, mas nem todas as
civilizações são igualmente guerreiras. Demais, as
técnicas se interligam, se alimentam umas às outras.
Neste século que termina, as técnicas que mais avan-
çaram, que contaram com financiamentos mais abun-
dantes, são ligadas às artes da guerra. Os demais
campos da cultura estiveram expostos aos seus efei-
tos indiretos.

São muitas as incógnitas do problema a equa-
cionar para responder as perguntas: onde estamos e
para onde vamos? Mas se o circunscrevemos aos
elementos sobre os quais podemos atuar, comprova-
mos sem dificuldade que a questão central se limita a
saber se temos ou não possibilidade de preservar a
nossa entidade cultural. Sem isso, seremos reduzi-
dos ao papel de passivos consumidores de bens cul-
turais concebidos por outros povos.

E prossegue Celso Furtado:



É evidente que o maior acesso a bens culturais
melhora a qualidade de vida dos membros de uma
coletividade. Mas, se fomentado indiscriminadamen-
te esse processo, frustram-se formas de criatividade
e descaracteriza-se a cultura de um povo. Daí que
uma política cultural que se limita a fomentar o consu-
mo de bens culturais importados tenda a ser inibidora
de atividades criativas e imponha barreiras à inova-
ção. Em uma época de intensa comercialização de to-
das as dimensões da vida social, o objetivo central de
uma política cultural deverá ser a liberação das forças
criativas da sociedade. Não se trata de monitorar a
atividade criativa, e sim de abrir espaço para que ela
floresça.

Necessitamos de instrumentos para remover
os obstáculos à atividade criativa, venham esses de
instituições venerandas que se dizem guardiãs da
herança cultural, de comerciantes travestidos de
mecenas ou do poder burocrático. Trata-se, em sín-
tese, de defender a liberdade de criar, certamente a
mais vigiada e coarctada de todas as formas de li-
berdade. Portanto, essa terá que ser uma conquista
do esforço e da vigilância daqueles que crêem no
gênio criativo de nosso povo.

Vejam que essas palavras sobre o desenvolvi-
mento da cultura vêm de quem foi Ministro da Cultu-
ra, dentre outras tantas funções que tanto honrou,
com seu exemplo de vida, Celso Furtado.

Se admitimos que nosso gênio estratégico é
conciliar uma taxa de crescimento econômico eleva-
da com a absorção do desemprego e a desconcen-
tração da renda, temos de reconhecer que a orienta-
ção dos investimentos não pode subordinar-se à ra-
cionalidade das empresas transnacionais. Devemos
partir do conceito de rentabilidade social, a fim de
que sejam levados em conta os valores substantivos
que exprimem os interesses da coletividade em seu
conjunto. Somente uma sociedade apoiada em uma
economia desenvolvida, com elevado grau de ho-
mogeneidade social, pode confiar na racionalidade
dos mercados para orientar seus investimentos es-
tratégicos. Essa discrepância entre racionalidade
dos mercados e o interesse social tende a agra-
var-se com a globalização. No caso da indústria au-
tomotora o problema parece simples, pois as empre-
sas são de capital estrangeiro e o avanço tecnológi-
co significa aumento de custos em divisas. Mas, tra-
tando-se de empresas nacionais, o mesmo fenôme-
no pode-se apresentar, pois a tecnologia mais avan-
çada também se traduz em aumento de custos em
divisas com crescente pressão na balança de paga-

mentos. Contudo, não é esse o problema principal e
sim o impacto negativo no plano social. A tecnologia
tradicional, que segue a linha do fordismo, tende a
ser substituída pela organização em equipes em
busca de flexibilidade, o que reduz a capacidade
dos assalariados de organizarem-se em poder sindi-
cal. Esse problema se apresenta de forma aguda no
capitalismo mais desenvolvido, a começar pelos
Estados Unidos, e está na raiz da tendência genera-
lizada para a concentração da renda.

Alcançamos, assim, o âmago do problema co-
locado pelo avanço tecnológico. A orientação assu-
mida por este traduz a necessidade de diversificar o
consumo dos países de elevado nível de vida. As
inovações nas técnicas de marketing passaram a
ter importância crescente. A sofisticação dos pa-
drões de consumo dos países ricos tendem a co-
mandar a evolução tecnológica. Só assim se explica
o desperdício frenético de bens descartados como
obsoletos e as brutais agressões na fronteira ecoló-
gica.

Regressamos, portanto, ao início de nossa ex-
posição, quando afirmamos a imprevisibilidade da
evolução das técnicas do sistema capitalista. O di-
namismo deste é compulsivo e leva a fases recor-
rentes de tensões de resultados imprevisíveis. Gran-
des destruições causadas por guerras abriram o ca-
minho a fases de extraordinária prosperidade. É
dentro desse quadro de incertezas que devemos in-
dagar em que direção caminhará o nosso País. Se
adotamos a tese de que a globalização constitui um
imperativo tecnológico inescapável, que levará to-
das as economias a um processo de unificação de
decisões estratégicas, teremos de admitir que é re-
duzido o espaço de manobra que nos resta. O Brasil
é um país marcado por profundas disparidades soci-
ais, superpostas a desigualdades regionais de níve-
is de desenvolvimento, portanto frágil em um mun-
do dominado por empresas transnacionais que ti-
ram partido dessas desigualdades.

A globalização opera em benefício dos que co-
mandam a vanguarda tecnológica e exploram os des-
níveis de desenvolvimento entre países. Isso nos leva
a concluir que países com grande potencial de recur-
sos naturais e acentuadas disparidades sociais –
caso do Brasil – são os que mais sofrerão com a glo-
balização. Isso porque poderão desagregar-se ou
deslizar para regimes autoritários de tipo fascista
como resposta às tensões sociais crescentes. Para
escapar a essa disjuntiva temos que voltar à idéia do
projeto nacional, recuperando para o mercado interno
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o centro dinâmico da economia. A maior dificuldade
está em reverter o processo de concentração de ren-
da, o que somente será feito mediante uma grande
mobilização social.

Concluindo as palavras de Celso Furtado.
Temos que preparar a nova geração para en-

frentar grandes desafios, pois se trata, por um lado,
de preservar a herança histórica da unidade nacional,
e por outro, continuar a construção de uma sociedade
democrática aberta às relações externas. Como as
possibilidades de crescimento do mercado interno
são grandes, há espaço para uma colaboração positi-
va da tecnologia controlada por grupos estrangeiros.
Em uma palavra: podemos afirmar que o Brasil só so-
breviverá como nação se se transformar em uma so-
ciedade mais justa e preservar a sua independência
política. Assim, o sonho de construir um país capaz
de influir no destino da humanidade não se terá des-
vanecido.

Eis a maneira como Celso Furtado concluiu a
sua conferência para a USP, anteontem, na homena-
gem que lhe conferiram os docentes e discentes des-
sa importante universidade de São Paulo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não há dú-
vida nenhuma de que V. Exª destaca um momento
muito importante da vida brasileira, que foi a homena-
gem prestada ao Professor Celso Furtado pela Uni-
versidade de São Paulo. Ele já havia recebido uma
homenagem pela sua intelectualidade, da cidade do
Rio de Janeiro, onde centenas de intelectuais se reu-
niram para também prestar-lhe as devidas homena-
gens. Mas o interessante é que as duas palestras, a
do Rio de Janeiro e a São Paulo, complementam-se.
Indiscutivelmente, vê-se um plano pronto e acabado,
uma proposta com início, meio e fim. Mediante as
duas palestras, Celso Furtado nos transmitiu a sua vi-
são sobre a globalização, a maneira como vê o mun-
do em que estamos vivendo e sobre aquilo que o Bra-
sil deveria fazer para dele participar. Sou um apaixo-
nado por Celso Furtado desde criança, desde quando
li seus primeiros livros sobre o Nordeste. E quando to-
mei conhecimento de suas propostas para o Nordes-
te, que sempre foram tão claras e tão lúcidas, identifi-
quei-me imediatamente com aqueles que defendiam
as suas teses. Quando foi criada a Sudene, achei que
estávamos diante do início de um novo Brasil. Celso
Furtado fizera um projeto baseado naquilo que os

Estados Unidos tinham feito na Califórnia. Pela pri-
meira vez na História do Brasil, observou-se que um
governo apresentou um plano de obras; pela primeira
vez na História do Brasil, um governo não se fixou
apenas no mandato seguinte ou no orçamento do ano
seguinte, pois Santiago Dantas e Celso Furtado apre-
sentaram um espetacular plano de metas, o Plano
Plurianual. Talvez não tenhamos tido um momento
tão alto, concreto e real como aquele. O Plano, apre-
sentado à época em que caiu o Parlamentarismo no
Governo João Goulart, foi tão positivo que as forças
se armaram contra ele. Jucelino, que queria JK-65,
não gostou daquele projeto que poderia dar certo, as-
sim como Lacerda, que já estava com seus esque-
mas preparados. Brizola, com suas propostas de Pre-
sidente – ”Cunhado não é parente; Brizola para Presi-
dente“ –, também não gostou do possível sucesso
daquele plano.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Parece-me
que há mais pessoas que não gostam daquele plano,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência está observando o Regimento Interno, Sena-
dor Pedro Simon. O tempo do orador já está esgotado
há mais de cinco minutos.

O Sr Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas V. Exª
gosta do plano, é claro!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sem dú-
vida alguma. E muito me agrada assistir a uma home-
nagem ao economista Celso Furtado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Veja V. Exª,
naquela época, ele já apresentava um plano pronto e
acabado, onde, na essência, estão as origens do que
ele vem falando até hoje: a necessidade de se melho-
rar o mercado de consumo e de se dar condições
para que o povo brasileiro possa produzir e consumir,
pois o grande mercado do Brasil é o mercado interno.
Veio o Movimento de 64, Celso Furtado foi para o exí-
lio. Com Tancredo Neves, tempos depois, tivemos a
vitória da Aliança Democrática. Fui, então, um dos
que defendeu, com paixão, o nome de Celso Furtado
para o Ministério do Desenvolvimento. Eu disse:
”Este é um homem preparado. Vamos retomar o Pla-
no de onde paramos. Vamos deixar que ele apresente
o seu projeto e vamos caminhar adiante“. A proposta
contrária – é doloroso de dizer – foi triste. E sofri tre-
mendamente, naquela época, participando do esque-
ma de organização do Governo Tancredo Neves. Cel-
so Furtando, que já estava há muito na França, esta-
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va com a idéia das classes média e baixa européias,
não estava a par do que estava ocorrendo no Brasil.
Por isso, o máximo que conseguimos foi que Celso
Furtado fosse Ministro da Cultura. E eu disse: ”Tan-
credo, vamos montar um ministério sem a presença
de Celso Furtado, quando ele está voltando para o
Brasil? Como vamos explicar isso?“

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Por que não no Ministério do Planejamento ou no Mi-
nistério da Fazenda?

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O máximo
que conseguimos foi colocar um homem da expres-
são de Celso Furtado no Ministério da Cultura. Não
que ele não servisse para esse Ministério, mas preci-
sávamos mais dele em outro. E, agora, ele está di-
zendo a mesma coisa. Vejam a coerência e a identi-
dade de um homem que vem propondo a mesma
idéia. O que não entendo, meu irmão, é como um ho-
mem que é amigo pessoal de Celso Furado, como o é
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que convi-
veu com ele na França, embora não tenha sido Minis-
tro nos Governos Tancredo e Sarney, não conversa
com Celso Furtado, depois dessas duas palestras. O
Presidente poderia debater com ele num fim de se-
mana, desses que Sua Excelência passa na sua fa-
zenda ou no terreno de propriedade da Marinha ou
nessas vastas regiões onde passeia e descansa –
justa e compreensivelmente. Com o Celso, o Presi-
dente pode falar. Se não gosta de falar em português,
que fale em francês, em inglês ou na língua que qui-
ser, pois com o Celso, ele pode falar. ”O que você está
querendo dizer aqui? Você está equivocado neste
ponto, isso já está superado“. Por que o Senhor Fer-
nando Henrique não promove um debate dessa natu-
reza? Quando uma pessoa como o Celso Furtado
fala, parece que é a verdade, que o que ele está di-
zendo é irreversível, não tem resposta.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Faz soar a
campainha.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O Presiden-
te da República, amigo pessoal dele, pode dizer: ”Cel-
so, venha cá. Vamos conversar, passar um final de
semana juntos. Traga mais uma pessoa. Vou levar o
Pedro Malan e o Fulano de Tal. Vamos discutir sua
idéia de que a minha proposta, o caminho que estou
apontando deixará o Brasil em uma situação dramáti-
ca e cruel. Vamos debater, Celso Furtado!“ Qual o
motivo pelo qual o Presidente da República não faz
isso? É o que eu peço a V. Exª e, de um modo especi-
al, ao Senador Geraldo Melo: procurem o Presidente
da República. Senador Geraldo Melo, V. Exª pode

não ter o prestígio do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, mas tem serenidade maior do que a do Presi-
dente do Senado. Diga ao Senhor Fernando Henri-
que: ”Presidente, chame o Celso Furtado, pois vale a
pena conversar com ele“. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Mesa
solicita ao orador que conclua o seu pronunciamento,
pois o seu tempo já esgotou em onze minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou concluir, Sr. Presidente. Quero, apenas, respon-
der ao Senador Pedro Simon, que nos deu o seu tes-
temunho das razões pelas quais Celso Furtado aca-
bou sendo Ministro da Cultura e não Ministro do De-
senvolvimento, do Planejamento ou da Fazenda,
abraçando a sua sugestão de que o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, amigo de Celso Furtado,
convide-o para um diálogo. Que Sua Excelência te-
nha coragem e abertura para ouvir a severa crítica de
Celso Furtado a alguns dos seus erros. Celso Furta-
do tem dito em suas entrevistas, por exemplo, que o
maior erro político de Fernando Henrique Cardoso foi
a tentativa de se reeleger. Ele considera isso um erro
dramático que vem colaborando para que ocorram
outros erros.

Sr. Presidente, em minha conclusão, gostaria
de solicitar que seja transcrita a palestra de intro-
dução à apresentação de Celso Furtado, feita por
Chico de Oliveira, Não tenho tempo para lê-la ago-
ra, mas ela é muito bonita. No final, Chico de Olive-
ira dá um testemunho pessoal do que ocorreu com
Celso Furtado – com isso eu vou concluir –,porque
ele estava presente no dia em que houve o golpe
militar de 1964.

Estavam no Palácio de Pernambuco, em Recife,
quando as tropas do IV Exército ali entraram, Chico
de Oliveira, Celso Furtado e o Governador Miguel
Arrais, que foram intimados a ir ao quartel general do
IV Exército. Ali chegando, encontraram como que um
corredor polonês de oficiais do Exército brasileiro e de
membros da elite pernambucana que lhes diziam pa-
lavras de humilhação.

No gabinete do então comandante daquele cor-
po de Exército, assisti a uma cena e conversação
inesquecíveis: o general Justino Alves Bastos, des-
culpando-se, disse a Celso Furtado que gostaria de
ter contado com a sua cooperação no difícil transe –
não foi esse o termo daquele obtuso soldado – da
nova ordem, a que o Exército fora ”obrigado“ pela
desmoralização de Jango Goulart. ”Ouvi a resposta“,
disse Francisco de Oliveira, ”sem bravatas, na tensa
calma daquela tarde: ”Eu sou um servidor federal, ge-
neral. O Exército assuma a responsabilidade pelo
que fez, destituindo um governo legitimamente eleito.
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Não me peça para coonestar nem cooperar com isto,
pois repugna aos meus princípios republicanos“.

Com essa lição de anticonciliação, com essa ra-
dicalidade, como assinalaria outra vez Antônio Cândi-
do, logo quem estivera na FEB, oficial da reserva do
Exército: essa postura tranqüila, anti-heróica, era a
assinatura de sua própria cassação, logo no primeiro
ato institucional. Mas permaneceu sua lição. Obriga-
do, professor Celso Furtado. A república que lutamos
por construir lhe agradece.

Obrigado, Celso Furtado, por ser nosso grande
economista. As suas lições perdurarão por muito tem-
po para todos nós, brasileiros.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

Um Republicano Exemplar

Francisco de Oliveira

Professor Titular Departamento de Sociologia, USP

Exmº Sr. Professor Doutor Jacques Marcovitch
Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo
Demais membros da USP
Minhas Senhoras e meus Senhores
Professor Celso Furtado

Agradeço aos organizadores deste seminário professores
Glauco Arbix do Departamento de Sociologia da FFLCH, Ricardo
Abramovay, do Departamento de Economia da FEA e Mauro Zil-
bovicius da Escola Politécnica, por me terem concedido o privilé-
gio de saudar o professor Celso Furtado na ocasião em que esta
universidade lhe concede a medalha de honra ao mérito. A pró-
pria Universidade de São Paulo fica-lhes devedora, pois criaram
a oportunidade, que talvez tenha faltado no passado, de assumir
publicamente que o professor Celso Furtado é um dos seus, so-
bretudo agora quando o caráter público da universidade sofre o
assalto de políticas antipúblicas.

Neste momento em que a crise da universidade se mostra
quase obscenamente, é de fundamental importância que, sem pa-
ulistocentrismos, a mais importante universidade brasileira renda
seu preito de gratidão a Celso Furtado, pela sua obra e seu exem-
plo. Esta é uma oportunidade ímpar para tornarmos público aquilo
que o respeito humano, no mais das vezes, nos impede de falar.

Acabamos de participar, muitos dos que estamos aqui, do
seminário que a instituição que Celso Furtado criou preparou
para homenageá-lo, discutindo o futuro do Nordeste. Poucos ho-
mens públicos podem se orgulhar de obra semelhante e poucos
homens públicos podem ter assistido em vida ao sentimento de
perda que o Nordeste experimenta desde que a ousada experiên-
cia de planejamento foi condenada e castrada pela ditadura mili-
tar de 1964.

É consensual destacar-se o papel e a posição de Celso
Furtado na história brasileira dos últimos cinqüenta anos. Para
marcar esse lugar, bastaria conferir a importância de Formação
Econômica do Brasil, seu livro clássico, que comparece em to-
das as listas da melhor produção científica nacional das ciências

humanas neste século, ao lado das obras daqueles que, parafra-
seando Antonio Candido, são os demiurgos do Brasil. Ainda que
redundante, é necessário fazê-lo, nestes tempos em que doutri-
nas e políticas ao arrepio da formulação dos problemas brasilei-
ros pelos seus demiurgos, são implementadas, a ferro e fogo,
atentando contra algumas das bases da formação nacional. A
obra de Celso Furtado deve servir-nos como resistência e propo-
sição, nesta difícil quadra.

Nos últimos cinqüenta anos de alguma maneira o debate
sobre a economia e a sociedade brasileira estruturou-se em
torno da interpretação do Brasil elaborada por Celso Furtado, a
partir da herança de um Capistrano de Abreu, um Roberto Si-
monsen, um Caio Prado Junior, um Gilberto Freyre, dialogan-
do, em posição diametralmente oposta, com os clássicos do
autoritarismo, como Oliveira Vianna e Alberto Tôrres, para citar
apenas dois. Neste sentido, ele se inscreve, outra vez com
Antonio Candido numa formação de largo fôlego. Mesmo quan-
do adversários dela, tal como se deu com as políticas na dita-
dura militar, sob a hegemonia dos novos autoritários, como Eu-
genio Gudin, Delfim Netto, Roberto Campos e Otávio Bulhões,
ou agora, com os neoliberais dependentistas-derrotistas, como
Pedro Malan, Gustavo Franco e a escola da PUC-RJ, é a ela
que estão se referindo, é com ela que estão debatendo, é a ela
que pretendem derrotar. Poucas obras na história passam pela
difícil prova de tornarem-se referência para movimentos políti-
cos, formatando políticas e influenciando as gerações No senti-
do gramsciano, poucas são as obras que se transformam em
representações da realidade. A obra de Celso Furtado certa-
mente passou por esse teste, saindo-se galhardamente. A in-
fluência não ficou dentro do Brasil, ou mesmo da América Lati-
na: suas obras estão traduzidas em pelo menos quinze dos
principais idiomas do mundo, faladas por mais de 50% da popu-
lação mundial. Seria apenas exótico se não revelasse esse po-
der, saber que Formação Econômica do Brasil foi traduzida para
o parsi, a língua iraniana e para o árabe.

Este seminário se faz exatamente quando o tema central
de Celso Furtado, a autonomia das decisões fundada no pacto
federativo-nacional – E democrático se reapresenta com urgên-
cia, em face do rotundo fracasso das políticas que optaram pela
via da reiteração da dependência. O debate sobre o desenvolvi-
mento ressurge com força, e a obra de Furtado continuará a ser
fonte de inspiração e ponto de partida. Este seminário é, pois, da
maior atualidade.

Não é coincidência que este seminário se realize exata-
mente quando o pacto federativo se vê crescentemente ameaça-
do pela ostensiva guerra fiscal, que se dá sob o pretexto da glo-
balização, revelando a renúncia das elites e das burguesias ao
projeto nacional. Deve servir de alerta para que São Paulo não
se enrede nessa guerra suja, esquecendo-se da economia po-
lítica da Federação, da qual se beneficiou extraordinariamente
desde que o café tornou-se o motor central do processo de acu-
mulação de capital e desenvolvimento econômico. É preciso dizer
de forma forte, sem receio da ira dos adeptos do mito da locomo-
tiva puxando os vagões vazios: a dívida de São Paulo é de cará-
ter político-moral, a de nunca ter usado seu poder e sua influên-
cia econômica e política para varrer de uma vez por todas com os
estigmas do patrimonialismo anticidadão. Agora, sob um disfarce
pós-moderno, no bojo das políticas neoliberais, repetem-se, com
ferocidade frenética, práticas que foram apanágio das oligarquias
mais retrógradas.
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Nenhuma ocasião melhor para isso, senão a homenagem
ao talvez único clássico do pensamento social brasileiro que colo-
cou a questão da federação no centro de suas preocupações teó-
rico-práticas, propondo, no fim dos anos cinqüenta a refundação
do pacto federativo, mudando-lhe a escala e os recortes, para
uma espécie de federação regionalizada. Esta era a natureza da
Sudene, de que foi seu criador e primeiro dirigente. Ao invés de
propor simplesmente mudar a representação na Câmara dos De-
putados, para favorecer os estados mais populosos, tese simplis-
ta que freqüentemente percorre os discursos em São Paulo, ou-
sou propor a mudança na forma da articulação federativa e uma
gestão compartilhada dos recursos nacionais entre a União e os
Estados, propondo, também, uma nova representação que não
substituía aquela inspirada nos princípios democráticos, mas
acrescentava-lhe a dimensão regional, para remar contra a ten-
dência de desfiguração da Federação pelas enormes pressões
do próprio desenvolvimento. É bom aprender de novo essa lição,
quando a globalização e as escolhas que negam a especificidade
do subdesenvolvimento conduzem as políticas que já estavam fa-
dadas ao fracasso, na medida em que se formulavam a história,
como se o subdesenvolvimento fosse um elo na cadeia que leva
ao desenvolvimento. Estão a mostrar seus resultados: de novo, a
ameaça do desmantelamento total da Federação, de outro a per-
manência da troca desigual, atestando de um lado a pertinência
teórica da formulação da relação centro-periferia, e de outro a va-
cuidade do entendimento de que as novas condições da globali-
zação haviam tornado caducas às especificidades históricas, e
no além de todos os desastres, a subordinação que não deixa es-
paço para iniciativas, impedindo os governantes de governarem,
transformando-os – mesmo se essas não são as intenções – em
algozes de seus próprios povos.

As diferenças de concepções não são superficiais. Valori-
zar o nacional não é nem populismo, nem xenofobismo. Pois o
espaço nacional é, ainda, a forma onde se pode construir um pro-
cesso democrático, colocando a possibilidade concreta de inter-
venção do povo e das classes sociais dominadas ao alcance de
suas possibilidades civis e políticas. Pensar num espaço interna-
cional ou globalizado como virtualidade democrática seria delírio
se não fosse escárnio. Portanto, quando se postula a questão do
Estado nacional o que está em jogo é a soberania do povo.

Como travar um diálogo com possibilidades reais num es-
paço global, se nem sequer o governo norte-americano consegue
enquadrar a Microsoft? Essa é a diferença principal, pois a con-
cepção de Furtado não é nacionalista, nem populista; trata-se de
uma concepção democrática, ao lutar por um espaço onde é pos-
sível, nada estando assegurado, a interlocução entre sujeitos só-
cio-políticos-econômicos de pesos tão fantasticamente diferentes.
Seguindo as matrizes teóricas de Weber e Mannheim, Furtado,
na verdade, desloca a centralidade para a política, surpreendente
num autor que é lido como economista. Em Celso Furtado, a
nova função do estado no capitalismo contemporâneo, com ênfa-
se na periferia, repousou sempre na razão democrática. Muito ao
contrário dos que o mandaram para o exílio e cassaram-lhe os di-
reitos políticos nas décadas da ditadura militar, ou dos que hoje
tentam esconder no ovo da serpente do totalitarismo neoliberal o
medo do poder do povo.

Tive a honra e o privilégio de trabalhar sob sua liderança e
seu exemplo, professor Celso Furtado, beneficiando-me não ape-
nas de sua competência mas, sobretudo, de seu raro sentido de
homem público e republicano, num país onde as elites são plaga-
das pela peste do patrimonialismo mais nefasto. A criação da Su-
dene, por si só, representou na verdade a chegada da moderni-

dade ao Nordeste. Haveria um sem– número de exemplos a que
reportar-me no sentido da experiência vivida, que ajudou a formar
gerações. Mas, contenho-me porque suas lições nunca foram
movidas pela vaidade dos sepulcros caiados e dos falsos varões.
Sua austera postura e seu pudor republicanos não se prestam a
caricatos trejeitos heroicizantes. Dou, pois, um único testemunho
pessoal. Estava ao seu lado no dia em que se consumou o Golpe
Militar de 1964. Retirados do Palácio do governo de Pernambuco,
onde tentávamos ajudar na resistência ao golpe, e em solidarie-
dade ao Governo legitimamente constituído, fomos intimados a
nos apresentar no quartel-general do IV Exército em Recife. Ao
entrarmos, a natureza do golpe confirmava-se: um corredor polo-
nês de membros da oligarquia nordestina e de altas patentes mili-
tares, juntos numa orgia desembestada e frenética de vinganças
e ódios de classe. No gabinete do então comandante daquele
corpo de Exército, assisti a uma cena e conversação inesquecí-
veis; o general Justino Alves Bastos, desculpando-se, disse a
Celso Furtado que gostaria de ter contado com sua cooperação
no difícil transe – não foi esse o termo daquele obtuso soldado –
da nova ordem, a que o Exército fora “obigado” pela desmoraliza-
ção do Governo Jango Goulart. E ouvi a resposta sem bravatas,
na tensa calma daquela tarde:

– “Eu sou um servidor federal, general. O Exérci-
to assuma a responsabilidade pelo que fez, destituin-
do um governo legitimamente eleito. Não me peça
para coonestar nem cooperar com isto, pois repugna
aos meus princípios republicanos.”

Com essa lição de anticonciliação, com essa radicalidade,
como assinalaria outra vez Antonio Candido, logo quem estivera
na FEB, oficial da reserva do Exército: essa postura tranquila, an-
ti-heróica, era a assinatura de sua própria cassação, logo no pri-
meiro ato institucional. Mas permaneceu sua lição. Obrigado, pro-
fessor Celso Furtado. A república que lutamos por construir lhe
agradece.

Muito obrigado.
Francisco de Oliveira, – Cidade Universitária, USP São

Paulo, 14 de junho de 2000.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, quero pedir a V. Exª, na forma do Regimento,
que me inscreva para uma comunicação inadiável, no
momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
está inscrito para fazer essa comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, por vinte
minutos.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, primeiro quero agradecer aos Senadores
Eduardo Suplicy e Pedro Simon. Como sou um ho-
mem caracteristicamente prolixo, receio não ser ca-
paz de fazer o meu discurso em vinte minutos. Em vir-
tude desse receio, agradeço aos dois, que abriram,
pelo menos para a sessão de hoje, um precedente
que espero que a Mesa também estenda a mim, se
for necessário; mas farei o possível para que não o
seja.

Sr. Presidente, há muito tempo que eu desejava
participar de uma discussão que toma conta, pratica-
mente, de todos os lares do País, fruto do desconfor-
to, não, do pânico que, de certa forma, tomou conta
da população brasileira, em virtude do clima geral de
insegurança que envolve a nossa vida nos tempos
atuais.

Até estimaria que o Senador Renan Calheiros
me distinguisse com a honra de sua atenção por-
quanto, mesmo que não desejasse, parte do tema do
meu discurso tem a ver com um projeto que S. Exª tão
entusiasticamente vem defendendo.

A insegurança, a violência, as cenas de brutali-
dade explícita apresentadas à sociedade pela televi-
são, a comoção de todos os dias, associada a um ce-
nário de desrespeito e de agressão à autoridade, em
que, de certa forma, parece-me que o simples fato de
ser autoridade, não importa quem seja ela, não impor-
ta qual seja a sua posição, qual seja o seu desempe-
nho, o simples fato de ser autoridade já justifica uma
postura de hostilidade com relação a ela, tudo isso
me parece que vem sendo discutido, mas requer uma
visão um pouco mais ampla do que essa visão pontu-
al, setorializada, a que assistimos nessa análise que
vem sendo feita. Gostaria que esta minha intervenção
nos trabalhos de hoje pudesse ser recebida como
uma simples contribuição a essa tentativa de ampliar o
debate. Essa contribuição eu procurei iniciar há pou-
cos dias, quando o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães proferiu o seu tão importante discurso, sugerin-
do a presença das Forças Armadas à frente do pro-
cesso de combate à violência.

Em primeiro lugar, o que vejo é se propor – peço
licença aqui ao médico Tião Viana para fazer uma
analogia com a sua atividade pessoal –, às vezes, um
remédio para dor de cabeça, quando o paciente está
tendo um enfarto. Nesse cenário que aí está, se pro-
cura lidar com questões como um projeto para desar-
mar a sociedade. Sou Senador pelo Rio Grande do
Norte, Sr. Presidente. Numa cidadezinha chamada
São Gonçalo do Amarante, localizada a não mais de
10 km do centro da capital do meu Estado, há uns

dois anos, soubemos, com estupor, que, às 8 horas
da noite, depois de matar a esposa, um homem saiu
da sua casa, atirando em quem encontrou: duas se-
nhoras que estavam na calçada, em cadeiras de ba-
lanço, conversando, aproveitando a brisa da noite, e
em um cidadão que trocava o pneu do seu carro. Às
11 horas da manhã, do dia seguinte, quando 14 pes-
soas já haviam morrido, apareceu um carro da polícia
nessa cidadezinha. O policial que deveria agir, desce
do carro e se dirige ao criminoso, saca o seu revólver
carregado com seis balas frias e, como nada pôde fa-
zer, recebeu um tiro na testa. Foi o 15º a morrer. O
16º foi o próprio assassino, que resolveu o problema
matando a si mesmo.

Os defensores do projeto de desarmamento po-
dem até dizer: aí está um motivo para se proibir a ven-
da de armas no Brasil. Entendo que não. Como Sena-
dor pelo Estado do Rio Grande do Norte, não tenho
condições de chegar em São Gonçalo do Amarante e
dizer ao povo que todos devem ficar sem as suas ar-
mas porque o Estado garantirá a segurança do cida-
dão. Não me refiro ao Estado do Rio Grande do Norte;
não estou querendo, com isso, caracterizar, julgar ou
dar opinião sobre o Governo do meu Estado. Não se
trata disso. Estou falando sobre o Estado brasileiro
em todas as suas hierarquias. Só que, no meu Esta-
do, e provavelmente no de V. Exªs, Senador Tião Via-
na e Senadora Heloisa Helena, bem como no Estado
de cada um dos presentes, ninguém esteja em condi-
ções de dizer ao cidadão que vamos desarmar o País
e que todos podem dormir sossegados porque o Po-
der Público vai garantir a segurança dos cidadãos,
quando se assiste, em um Estado brasileiro, a 10 km
da capital, um drama como esse e a sociedade, per-
plexa, vê que a polícia só apareceu – talvez porque o
pneu do carro estava baixo, porque não tinha gasoli-
na no carro ou o motorista não tinha farda, enfim, por
qualquer motivo – 12 horas depois.

Apelo ao meu Partido para, pelo amor de Deus,
não fechar questão nessa matéria, porque não tenho
condições de votar a favor dela. No dia em que a boa
vontade, o espírito público, a idéia generosa de pes-
soas como o Senador Renan Calheiros, vingar, va-
mos desarmar os cidadãos, mas não vamos desar-
mar os bandidos. Vamos proibir a venda de armas
nas lojas, mas os bandidos não compram armas nas
lojas. Em que loja aquele cidadão que praticou o se-
qüestro no Rio de Janeiro terá comprado aquele re-
vólver? Em que lugar? Se, aqui nesta Casa, alguém
acredita que o Governo será capaz de desarmar os
bandidos que têm as suas armas compradas ilegal-
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mente para poder dar garantia ao cidadão já desar-
mado, eu pergunto: se o Governo tiver essas condi-
ções, por que não os desarma hoje? Por que está es-
perando que se aprove uma lei mandando desarmar,
se todos sabem que o porte de metralhadoras e de
bazucas já é proibido? Que o uso de armas importa-
das ilegalmente já é proibido? Por que achar que o
Governo vai poder desarmar os bandidos depois de
aprovarmos essa lei, se Governo algum tem sido ca-
paz de desarmá-los antes de aprovarmos esta lei?

O que acho – se V. Exªs me permitem – é que
essa é uma visão pontual, isolada, setorializada de
um problema mais amplo. E, por isso, eu dizia no co-
meço que parece que estamos querendo resolver um
problema de infarto com remédio para dor de cabeça.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tradicio-
nalmente, o conceito de guerra no mundo foi entendi-
do, como dizia Rousseau, como um ambiente de
anarquia entre Estados; a guerra era sempre vista
como uma situação de conflito entre Estados. Tão de-
finitiva parecia ser essa situação e tão consolidado
esse conceito que, como costumo dizer, desenvol-
veu-se uma etiqueta da guerra. A guerra era um pro-
cesso que começava com hostilidades, com desa-
venças, cercada de um grande esforço diplomático.
Encerrados os esforços diplomáticos, havia a transi-
ção para uma situação que legitimava as ações de
violência. Que situação era essa? A declaração de
guerra.

A guerra se fazia entre soldados, com fardas di-
ferentes, com generais diferentes, com posições dife-
rentes; a guerra tinha as suas normas. O prisioneiro
de guerra era protegido pela Convenção de Genebra.
Havia exigência de tratamento condigno, decente,
humanitário. E isso foi assim desde quando a guerra
deixou de ser o simples exercício da força para defen-
der os principados, para ser aquilo que Rousseau
chamava de ”uma manifestação da anarquia entre
Estados“. Tratados, negociações, acordos internacio-
nais, quantos se fizeram para estabelecer a discipli-
na, a etiqueta da guerra.

Após 1945, esse conceito mudou, essa realida-
de mudou. Há um trecho de um livro que muito me im-
pressionou sobre esse assunto, recentemente, de um
canadense que trabalha na Universidade de Cam-
bridge, chamado Kalevi Holsti. O livro chamado The
State, War, and The State of War, que ainda não está
traduzido no Brasil, diz, entre outras coisas, o seguin-
te: ”É hoje forçoso abandonar a idéia de que a anar-
quia entre os Estados é a causa das guerras atuais,

porque, mais do que isso, é a anarquia dentro dos
Estados a causa das guerras de hoje“.

Tenho aqui um quadro que extraí deste livro que
relaciona os 164 conflitos ocorridos no mundo desde
1945. Desses 164 conflitos, apenas 38 foram confli-
tos entre Estados. A realidade é que é a anarquia den-
tro dos Estados a causa, a geratriz dos conflitos na
Era moderna.

Na verdade, é necessário verificar qual é o com-
ponente do processo que desencadeia esse estado
de guerra que Kalevi Holsti chama de ”conflito do ter-
ceiro tipo“. Os ”conflitos do terceiro tipo“ terminam
eclodindo cada um em função da realidade de cada
país, mas terminam eclodindo pela associação de for-
ças de desordem, de desestabilização, de desafio ao
Estado, que precisam ser suficientes para desenca-
dear uma situação de descontrole.

A capacidade de desafiar o Estado, a capacida-
de de esterilizar o poder do Estado, quando atingida,
é ela quem desencadeia os chamados ”conflitos do
terceiro tipo“.

O Estado pode definir-se, em termos de poder,
como uma organização que seja capaz de impor ou
defender as suas decisões, tomadas dentro da lei,
pela persuasão ou pela força. Quando o Estado perde
a capacidade de exercer o governo em todo o territó-
rio que governa, fazendo valer as suas decisões pela
persuasão ou pela força, a partir deste momento, o
Estado passa a ser uma ficção.

Dito isso, eu me pergunto: o que ocorre no Brasil
de hoje? Os ingredientes necessários para que se
possa observar o que estamos assistindo e imaginar
que estamos na antevéspera de uma situação que
poderia caracterizar-se como de conflito do terceiro
tipo estão presentes. Vejam o que ocorre, hoje, no
nosso continente: Chiapas, no México, onde não há
nenhum país, nenhuma força externa ameaçando o
território mexicano; a Colômbia, hoje dividida pratica-
mente com dois governos, dois Estados, com uma
guerrilha cobrando impostos, executando os seus ini-
migos e decapitando, arrancando a cabeça, pendu-
rando-as nos postes para servirem de exemplo, sem
que o Estado possa impedir que isso aconteça. Po-
de-se dizer que o Estado colombiano existe no territó-
rio dominado pela guerrilha? Não.

Se sairmos do nosso continente e olharmos
para a África, basta ver, por exemplo, o que ocorre em
Angola, há tanto tempo. Pode-se dizer que ali exista
um Estado estabelecido, organizado, para assegurar
a lei e a ordem aos cidadãos em troca dos impostos
que arrecada?
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Mas há nisso um ponto de alerta e de perigo. É
que, quando se estabelece um clima de instabilidade
dentro dos Estados, não é somente a anarquia do cri-
me organizado, não é somente a instabilidade de or-
ganizações como o narcotráfico, que hoje desafia os
Estados, tanto quanto os piratas desafiavam os Esta-
dos durante séculos. Não é somente isso. É que, den-
tro dessas sociedades, pode haver, e sempre há, mo-
vimentos inspirados em causas sociais que podem
ser muito nobres – e às vezes são –, bem nascidos in-
telectualmente, ideologicamente, politicamente, mo-
vimentos com bandeiras inteiramente defensáveis
por qualquer um de nós, mas movimentos que, de re-
pente, deixam a sua atividade transbordar o seu obje-
tivo. Ocorreu com a guerrilha da Colômbia – não que-
ro discutir o seu fundamento, a sua origem ou as suas
bandeiras – que, a partir do momento em que deixou
de se preocupar com os seus objetivos políticos, com
as suas teses doutrinárias, com os seus fundamentos
sociais e se envolveu com um processo de desafio
institucional; quando passou a representar uma pro-
posta de desestruturação do Estado para que ela o
substituísse, a partir desse momento transbordou os
seus objetivos e envolveu a si própria em uma situa-
ção para a qual não há saída.

Inicialmente, esses movimentos necessitam
apenas de ouvintes; os ouvintes que se transformem
depois, em parte, em militantes. Mas, a partir daí,
quando transbordam os objetivos do movimento, eles
precisam de apoio; apoio interno, apoio da opinião
pública, apoio da mídia, apoio internacional e preci-
sam essencialmente de dinheiro. E aí está a explica-
ção para a aliança da guerrilha colombiana com o
narcotráfico; aí está a explicação para o fato de que,
em Angola, a divisão dos angolanos em duas tendên-
cias ideologicamente opostas foi substituída por uma
divisão entre os interesses do petróleo e os interes-
ses do diamante. Aqui estão presentes o crime orga-
nizado, o narcotráfico e a violência gratuita; e aqui
está presente um movimento bem-nascido para de-
fender uma reivindicação que, atualmente, é de toda
a sociedade brasileira, desejosa de ver este Brasil
modernizar-se. Um movimento cuja grande proposta
é a modernização da estrutura fundiária no Brasil,
que é o MST.

Mas quando o MST anuncia que vai apoiar a
greve dos funcionários públicos, não enxergo a cone-
xão que possa haver entre greve de funcionário públi-
co e reforma agrária. E quando o MST despreza os
seus objetivos, esquecendo-se de que quem é assen-
tado precisa mostrar que aquele assentamento valeu

a pena à sociedade, envolvendo-se com teses como
aquelas que a revista Veja publicou como sendo a
síntese de alguns itens da sua cartilha em assuntos
que nada têm a ver com reforma agrária, tenho medo
que aí esteja algo que prostitua realmente os objeti-
vos e as bandeiras que o MST levantou. Tenho medo
que ele passe a ser um desses movimentos
bem-nascidos, mas que necessitam, entretanto, de
ouvintes; em seguida, de apoio interno; depois, de
apoio externo e, mais além, de dinheiro; e que esse
seja o caminho para que se repita no Brasil a associa-
ção que já ocorreu em tantos lugares do mundo.

Trago esse quadro ao Senado Federal no mo-
mento em que se fala sobre a violência com uma sim-
plicidade tão grande!

Como se verifica a violência? Por intermédio de
pessoas que utilizam um revólver para matar. Então,
vamos proibir as pessoas de terem revólver, e cada
um de nós irá para a sua casa com a consciência em
paz, achando que fez tudo o que era preciso para
acabar com a violência no Brasil. Na verdade, ela é
parte de um processo, que, por isso mesmo, precisa
ser compreendida de forma muito mais ampliada.

Isso me remete ao ponto final, que, com a com-
placência do Sr. Presidente e dos Srs. Senadores, eu
desejaria tocar. Trata-se da controvérsia suscitada
pelo pronunciamento do Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, no sentido de que, pelo cenário de violência
em que vive o País, o caminho seria colocar as For-
ças Armadas na rua. Não sei se é essa a proposta de
S. Exª. Se for, tenho dúvida de que uma patrulha inefi-
ciente com dois soldados da Polícia que tomem conta
do meu quarteirão passe a ser eficiente por ter sido
substituída por soldados do Exército.

Portanto, penso que a questão não se limita à
patrulha do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
para tomar conta da segurança nas ruas, avenidas e
estradas deste País. Não. Mas também não acho que
tenha sido essa a proposta do Senador Antonio Car-
los Magalhães.

De minha parte – e foi isso o que quis de-
monstrar com tudo o que disse antes –, entendo que
estamos a caminho de uma instabilidade capaz de
desafiar a autoridade do Estado, pois, como eu disse,
se a autoridade do Estado não passa das praças e
avenidas da Capital Federal, se o Estado não exerce
a sua autoridade em todo o território que governa, o
Estado não existe. E se estamos a caminho ou diante
da possibilidade de criar uma situação duvidosa
quanto à capacidade do Estado brasileiro de fazer va-
ler as sua decisões pela persuasão e pela coerção,
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então é preciso reconhecer que não há nenhuma
ameaça externa em relação à defesa nacional. O que
há é uma séria e grave ameaça interna.

Se olharmos o cenário mundial, vamos procurar
onde está o inimigo externo do Brasil e não vamos en-
contrá-lo, a não ser que queiramos nos divertir com
brincadeiras de história em quadrinhos. O inimigo ex-
terno do Brasil, a ameaça externa, o agressor externo
não existe; e nem por isso ninguém aqui pode deixar
de reconhecer que existe uma ameaça real ao funcio-
namento da nossa sociedade.

Quando menciono esse fato, refiro-me àquele di-
reito que tem o cidadão que está em casa – eventual-
mente alguém que até está nos assistindo – de acor-
dar de manhã e abrir a janela para ver o sol nascer; ou-
vir os pássaros, sair cantando e assobiando para seu
trabalho. Refiro-me ao direito que tem o trabalhador de
pegar a sua bicicleta e não imaginar que vão roubá-la
na primeira esquina; de o relógio que foi comprado a
prestação e que sai no braço do cidadão volte com ele
para casa; de a filha ir para a escola à noite, e o cida-
dão não ter medo de que ela volte estuprada, violenta-
da ou morta; de um casal que queira se amar dentro de
um carro em Brasília não ter medo de ser assassinado,
como ocorreu na semana passada.

As pessoas devem ter direito à paz, ao trabalho,
ao descanso, ao amor, ao sofrimento, à alegria e até à
morte em paz. Não podemos viver em uma sociedade
em que olhamos nos olhos uns dos outros como se
estivéssemos vendo não o irmão, o compatriota, o
companheiro, mas o inimigo, aquele potencialmente
capaz de transformar uma conversa simpática dentro
de um ônibus num seqüestro violento; aquele poten-
cialmente capaz de tocar a campainha do seu aparta-
mento e, em vez de carregar um ramalhete de flores
que alguém enviou, carregar uma pistola, uma metra-
lhadora, que tem a finalidade de ser disparada no cor-
po dos membros de uma família que esteja querendo
apenas viver em paz.

Se a sociedade está perdendo o direito de dor-
mir tranqüila, então essa é a verdadeira ameaça com
a qual precisamos lidar.

Não é necessário transformar em patrulheiros
de rua os soldados do Exército, da Marinha ou da Ae-
ronáutica, mas é necessário, sim, repensar o conceito
de defesa nacional. A defesa nacional deve atuar
contra tudo aquilo que ameaça realmente a seguran-
ça nacional.

É nesse sentido a minha grande convergência
com a posição anunciada pelo Senador Antonio Car-
los Magalhães, porque, de fato, se repensarmos o

conceito de Defesa Nacional, haveremos de reconhe-
cer que o responsável por lidar com esse problema há
de ser aquele segmento da nossa sociedade a quem
a Constituição designou como tal. Não sou eu, Sena-
dor, civil, que posso dizer às Forças Armadas o que
devemos fazer. São eles os especialistas em Defesa
Nacional. Não acho que devam abandonar a caserna
e trocá-la por patrulhas de rua, não, mas acho que a
Inteligência das nossas Forças Armadas tem que se
debruçar sobre o problema para dizer ao Brasil que
as suas estruturas militares não sabem lidar com
guerra apenas quando se trata de uma agressão ex-
terna e que, se existe a possibilidade de um conflito
que ameace a Segurança Nacional dentro do País,
elas também sabem lidar com isso.

Quisera eu ver, por exemplo, resolvido o proble-
ma da grande desinformação da autoridade a respei-
to da estrutura do crime no Brasil: quem são realmen-
te os donos, quem são realmente os chefes, quem re-
almente está por trás disso, quem é o grande assal-
tante, quem é o grande organizador, quem é o grande
receptador dos resultados do roubo e do assalto. E,
aí, uma estrutura de informação que tivesse, hoje, a
capacidade de localizar bandido, como, no passado,
foi demonstrada para descobrir comunista, desco-
brindo-se, agora, que os comunistas não são os inimi-
gos e que os inimigos são esses que ameaçam a
segurança do País realmente, a paz das nossas fa-
mílias. Ah! Se toda essa competência fosse jogada a
serviço de um grande projeto de restauração da tran-
qüilidade no Brasil, eu começaria, realmente, a crer
que estamos a caminho de uma nova etapa nessa cri-
se que vive o povo brasileiro.

Portanto, saúdo, como palavras finais, a posi-
ção que está sendo tomada pelo Governo Federal,
que anuncia, para os próximos dias, a apresentação
da sua proposta de um programa voltado para a segu-
rança e contra a violência.

Saúdo-o, esperando que ele seja a instrumenta-
ção de uma visão mais ampla da questão e não ape-
nas uma proposta cheia de generosidade, de boas in-
tenções e, se me permitem, de alguma ingenuidade
de se pretender resolver o problema da violência ape-
nas desarmando os homens de bem e deixando ar-
mados aqueles que não conseguimos desarmar nos
dias de hoje.

Eram estas as palavras que eu queria dizer.

Peço desculpas à Casa, pois não desejava me
alongar tanto. Peço desculpas a V. Exª e agradeço
por ter-me permitido concluir o meu discurso.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Geraldo Cândido, por
vinte minutos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Segu-
rança Nacional é um tema muito importante no Brasil.
Sem dúvida, o seu debate está colocado na ordem do
dia, pois, por coincidência, assim como o Senador
Geraldo Melo, também falarei sobre ele. Infelizmente,
violência é o que vivenciamos, hoje, em nosso País.

A tragédia do dia 12, no Jardim Botânico, no
Rio de Janeiro, não encerrou um capítulo da história
da violência nas nossas grandes cidades, pois os jor-
nais e as televisões continuam noticiando o assunto.
A violência continua à solta e, portanto, é um assunto
de extrema gravidade. É preciso que todos nós nos
debrucemos sobre a questão. Não sei se com o proje-
to de proibição da venda de armas ou com a coloca-
ção das Forças Armadas nas ruas resolveremos o
problema da violência no País. Tudo isso pode ser
posto em execução, mas temos muito o que debater.
Temos também outras questões fundamentais que
até hoje não foram resolvidas, não foram tocadas.
Não adianta só atacarmos os efeitos, temos que ata-
car a causa; do contrário, nunca se vai resolver o pro-
blema e vão continuar os assaltos, os seqüestros, os
roubos de carros e toda a violência.

O Rio de Janeiro foi um dos Estados que teve a
oportunidade de vivenciar a experiência de tropas fe-
derais na rua e farei um relato sobre isso.

No momento em que a Segurança Pública se
transforma em um grande debate nacional, o velho,
surrado, simplista e demagógico discurso de se ”colo-
carem as Forças Armadas nas ruas para resolver o
problema“ volta a ganhar fôlego. Essa argumentação,
além de tudo, é oportunista, porque se arvora no sen-
timento de intranqüilidade da maioria da população,
prometendo ”soluções rápidas e milagrosas“.

Além desse viés populista, há um elemento mui-
to mais sutil e reacionário, e por isso mesmo mais pe-
rigoso, que é a tentativa de se esconderem as verda-
deiras causas da violência.

Num país com uma das maiores concentrações
de renda do mundo, o elevado nível de analfabetismo
e a taxa recorde de desemprego são elementos que
não podem ser secundarizados em qualquer discus-
são séria sobre tema tão grave. Banalizar essa maze-
la conduz ao reducionismo de se pretender a pena de
morte como grande solução, ou o Exército nas ruas,
como panacéia.

Sobre a pseudo-salvadora proposta de se fazer
do Exército uma nova polícia, cabe relatar, nesta tri-
buna, uma experiência vivida pela população da cida-
de do Rio de Janeiro, no último trimestre de 1994.

Usando como justificativas ”o crescimento da
ação das quadrilhas, o quadro de corrupção na polí-
cia e a incapacidade de o Governo estadual restaurar
a autoridade e garantir a tranqüilidade da população“,
o então Presidente da República Itamar Franco orga-
nizou a chamada Operação Rio, intervenção militar
que viria a gerar pífios resultados e alterar a rotina dos
cidadãos.

É bom lembrar que, naquele momento, estava
próxima a realização do segundo turno das eleições
do Estado do Rio de Janeiro, disputado pelo candida-
to apoiado por Itamar e pelo próprio Fernando Henri-
que Cardoso, Marcelo Alencar, do PSDB, e o atual
Governador Anthony Garotinho, do PDT.

Sendo a segurança pública uma preocupação
constante das populações carioca e fluminense, não
é mera especulação avaliar-se que aquela ação pura-
mente pirotécnica tenha servido como sofisticada
propaganda para ajudar a eleger o candidato oficial.

O próprio Presidente Itamar reconheceu o fato
quando afirmou: ”Já imaginou fazer uma intervenção
agora, em pleno período eleitoral? Vão dizer que es-
tamos manipulando“.

Mas com a lógica de que ”é melhor derramar
sangue de bandidos do que ver correndo sangue de
inocentes“, verbalizada por um dos principais asses-
sores do Governo, o advogado José de Castro, Ita-
mar Franco mandou os tanques às ruas.

A intervenção militar é proposta simplista por-
que cria a ilusão de que um grupo de ”Rambos“ resol-
ve tudo. A ação tem o efeito colateral de dar crédito à
fantasia de que basta atacar o foco da criminalidade,
supostamente localizado nas favelas. É a consagra-
ção da categoria cunhada pelo jornalista e escritor
Zuenir Ventura, ”cidade partida“, aliás título de um
belo livro deste autor, narrando o cotidiano da comu-
nidade de Vigário Geral. Favela, como afirma o atual
Subsecretário Estadual de Segurança Pública, Coro-
nel Lenine de Freitas, ”não pode ser encarada como
problema, mas sim integrada à paisagem social“. O
próprio Coronel nos diz que, hoje, a cidade do Rio
conta com mais de 600 favelas, onde reside mais da
metade da população.

Voltando à desastrosa intervenção, vamos lem-
brar as declarações do então Presidente eleito, Fer-
nando Henrique: ”As Forças Armadas são treinadas
para a guerra. Têm outra maneira de atuar. Seu em-
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prego de violência pode ser maciço. Obviamente não
podem substituir um trabalho de polícia“.

Assim que os blindados surgiram na paisagem,
principalmente das comunidades carentes cariocas,
a revista Veja, em sua edição de 2 de novembro de
1994, fez uma extensa reportagem de capa, cujo títu-
lo era ”A inútil confusão armada“.

Como primeira e efetiva ação, a Operação Rio
providenciou a mudança do comandante da opera-
ção, General Roberto Câmara Senna, do seu aparta-
mento no bairro de São Conrado, embaixo da favela
da Rocinha, para a Fortaleza de São João, na Urca,
ao pé de outro morro, o do Pão de Açúcar. Assim, ga-
rantia-se a segurança do chefe da missão, mas é bom
questionar se cabos e soldados, que vivem em gran-
de parte nas favelas e participaram da intervenção, ti-
veram as mesmas garantias.

Sr. Presidente, o único dado significativo da
Operação Rio foi uma temporária sensação de segu-
rança, logo interrompida pela realidade. Durante a in-
tervenção, a média de homicídios continuou a mes-
ma, ou seja, 11 mortos por dia. Os roubos e furtos de
carros caíram um pouco. Mas enquanto a população
acompanhava, pela TV, os soldados ”garantido a
tranqüilidade do cidadão“, criou-se um clima de ilusó-
rio sucesso.

Essa lua-de-mel durou até que a população pu-
desse ver os soldados revistando as mochilas de es-
tudantes, uniformizados, constrangidos e rendidos,
com as mãos para cima, em uma parede, na subida
do morro Dona Marta. A cena causou grande reper-
cussão na imprensa internacional, fazendo com que
organizações de defesa dos direitos humanos envias-
sem protestos ao Governo brasileiro.

Mas as arbitrariedades não pararam por aí. Di-
versas ”incursões“ em comunidades carentes leva-
ram a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – a
fazer uma nota de advertência, condenando as viola-
ções de direitos sofridas pelas populações mais pobres.

No final desse triste espetáculo, a cena mais
emblemática talvez tenha acontecido em uma princi-
pais vias da cidade, a Avenida Presidente Vargas,
quando populares vaiaram, a plenos pulmões, um
comboio militar da Operação Rio, que, felizmente, já
retornava para o quartel.

Hoje, vemo-nos diante do retorno àquela situa-
ção. O simbolismo de paz e romantismo do dia 12 de
junho foi quebrado por conta da já tão debatida e noti-
ciada ”tragédia do Jardim Botânico“. Uma professora
que se dedicava ao trabalho de assistência aos me-
nores carentes, num projeto chamado Curumim, na

favela da Rocinha, a jovem Geisa Gonçalves, já não
está mais entre nós.

Concordo com o protesto solitário do cartunista
e artista plástico Carlos Latuff que, no dia seguinte, foi
ao local da morte da professora e fez um desenho de
Geisa, onde escreveu: ”causa mortis, incompetência“.

Sandro do Nascimento, outro jovem, também se
foi. Ele sobreviveu à chacina da Candelária e viveu na
rotina do crime.

Vejam V. Exªs, que, quando me refiro ao comba-
te dos efeitos sem combater as causas, o resultado é
este. Sandro Nascimento foi um dos que sobrevive-
ram à chacina da Candelária. Quando houve o assas-
sinato de menores abandonados, Sandro era um de-
les, mas sobreviveu à morte. Quer dizer, isso reflete a
falta de um projeto que venha a contemplar a popula-
ção carente com condições de vida mais digna, com
educação, com emprego, com salário, etc.

Sandro do Nascimento é um personagem que
deve ser analisado não apenas com frases fascistas,
tais como: ”Infelizmente, sobreviveu à chacina da
Candelária“ – quer dizer, as pessoas acham isso: se
ele tivesse sido morto naquela época, não faria o que
fez no Jardim Botânico; essa é a visão fascista de
uma parcela da sociedade egoísta, individualista, que
vê essa situação dessa forma –, mas como uma his-
tória que, infelizmente, se repete todos os dias.
Enquanto não enfrentarmos os grandes problemas
deste País, como habitação, para resolvermos o pro-
blema dos meninos de rua, como Sandro, e enquanto
não criarmos uma política de geração de emprego e
renda para dar dignidade à maioria do nosso povo, e
não investirmos em educação – missão cumprida
com paixão e denodo por Geisa –, teremos que conti-
nuar debatendo os efeitos sem atacar as causas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-

dência prorroga o período da Hora do Expediente por
mais cinco minutos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Hartung, para uma comunicação inadiável

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última ter-
ça-feira, falei aqui sobre o projeto que apresentei para
atualizar os conceitos de ”terrenos de marinha e terre-
nos acrescidos de marinha“.

No dia seguinte, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania aprovou relatório do meu colega
de Bancada, licenciado para disputar a Prefeitura de
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Recife, Senador Carlos Wilson, parecer lido pelo Pre-
sidente do meu Partido, Senador Roberto Freire.

Trata-se de um tema complexo, Sr. Presidente.
Mas é importante ressaltar, mais uma vez, que esse
tema interfere na vida de milhares de famílias que re-
sidem em áreas consideradas ”terrenos de marinha“.
Ou seja, todas as cidades que se localizam na exten-
são dos oito mil quilômetros de litoral do nosso País, e
também aquelas que ficam um pouco distantes do li-
toral, mas que sofrem a influência das marés, são de-
finidas como ”terrenos de marinha“.

Sr. Presidente, a questão é tão complexa que,
inicialmente, apresentei uma proposta de emenda
constitucional simplesmente eliminando esse instituto
jurídico. Mas senti que houve fortes reações, princi-
palmente do Governo, e também aqui nesta Casa.
Diante desses fatos, tomei a iniciativa de apresentar
um projeto de lei mudando o conceito de terrenos de
marinha – oriundo de um decreto da época de Getúlio
Vargas – e atualizando o preamar médio que mede a
área dos terrenos.

O preamar médio – volto a explicar, por consi-
derar importante – é a média das marés altas no pe-
ríodo de um ano. É o preamar que define o que está
em áreas de terrenos de marinha, ou acrescidos de
marinha, e o que não está. O preamar vigente data de
1831. Trata-se de um anacronismo, Sr. Presidente! O
Senador Bernardo Cabral, que é um grande jurista,
há de entender o que estou falando. Imaginem como
eram, naquela época, por exemplo, as cidades de
São Luís, de Vitória, de Florianópolis, de São Vicente,
de Santos. Elas mudaram geograficamente, tanto
pelo efeito do aterramento natural quanto pelas mu-
danças das marés e das correntes marinhas, e tam-
bém em decorrência do aterramento operado pelo
poder público, pelas empresas privadas, etc.

Trata-se, Sr. Presidente, de legislação estabele-
cida com base em princípios econômicos. A primeira
menção que se faz a terrenos de marinha está ligada
à exploração do sal e da pesca, ainda no Brasil Co-
lônia, e a princípios de segurança completamente ul-
trapassados. O conceito de terrenos de marinha ba-
seia-se em um preamar que data de 1831 – são 33
metros em direção à terra –, justamente porque, na
época, pensava-se numa proteção em relação ao tiro
de canhão dado de um navio, algo absolutamente ul-
trapassado, para não dizer anacrônico. Com o tempo,
mudou-se a geografia das cidades, alterou-se a rea-
lidade. De modo que precisamos atualizar esse con-
ceito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a propos-
ta tem como objetivo transferir o processo de adminis-
tração desses bens aos municípios, que têm maior
conhecimento da realidade local, e estabelecer a ne-
cessária descentralização desses inúmeros procedi-
mentos. Com isso, os municípios poderiam adminis-
trar áreas que atualmente são tomadas pelo lixo,
mato, abandono, e que podem ser transformadas –
como tentei e não consegui, é bom que se diga – em
praças públicas, áreas de lazer, ruas para melhorar o
fluxo do trânsito nas cidades, equipamentos funda-
mentais, como postos de saúde, escolas, e, inclusive,
para dar o direito de moradia à população de baixa
renda.

O projeto também propõe, no caso de aliena-
ções, que o produto da arrecadação seja destinado
integralmente à capitalização dos fundos de pre-
vidência dos servidores municipais. Assim estaria
atendida a preocupação maior do próprio Governo
Federal, no sentido de ajustar as contas desses entes
federados, promovendo a distensão da atual pressão
do déficit da previdência municipal sobre as contas
públicas do País. Ou seja, esses terrenos poderiam
ter utilidades nobres, como construção de praças pú-
blicas e de escolas, e poderiam também ser aliena-
dos, e o que for auferido com essas alienações ser
usado pelos municípios na capitalização dos fundos
de aposentadoria e de pensão. É o que determina o
projeto.

Nos últimos dias, Sr. Presidente, inúmeras cor-
respondências chegaram ao meu gabinete, refletindo
a importância do assunto para milhares de cidadãos
por este País afora. Uma que me despertou especial
atenção é a da Srª Patrícia Marques Gazola, procura-
dora licenciada da Prefeitura Municipal de Vitória, que
mora hoje em São Luís, no Maranhão.

A procuradora diz, na correspondência, que foi
instada pelo Secretário Municipal de São Luís, Dr.
Moacyr Feitosa, a analisar o Projeto de Lei nº 617, de
1999, de minha autoria, cuja responsabilidade ela re-
putava a um Senador de Santa Catarina; mas depois
ficou agradavelmente surpresa ao constatar que, na
realidade, o projeto era de minha autoria. Considero
importante destacar alguns trechos da carta da Srª
Patrícia Marques Gazola, que refletem o drama que
representa o instituto dos terrenos de marinha:

Senador Paulo Hartung,
Parabenizo a iniciativa legislativa de

modificação do conceito de terreno de mari-
nha, matéria de grande importância para os
municípios, que perdem sua autonomia ter-
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ritorial [isso tem que ficar muito claro] por
meio de um instituto medieval, que não pos-
sui similar em qualquer parte do mundo
[para ficar evidente, acrescento aqui a mi-
nha parte: os portugueses que trouxeram
esse instituto para cá dele não fizeram uso
em Portugal], cuja utilidade consiste em
transformar a União em uma grande propri-
etária de terras, com a finalidade única de
arrecadação de receitas em detrimento da
autonomia dos municípios e do próprio
povo, dificultando a própria regularização
fundiária dos assentamentos urbanos. O
instituto dos terrenos de marinha deveria ser
extinto, e entendo que os Estados do Mara-
nhão, Espírito Santo e Santa Catarina, as-
sim como outros que possuem inúmeros
municípios em ilhas costeiras, deveriam se
unir no sentido de buscar tal objetivo.

Aqui no Maranhão, o poder público
também vê tal possibilidade de união de es-
forços com simpatia, porquanto na ilha de
São Luís há muita insegurança jurídica ge-
rada pela cessão e revogação de cessão de
terras da União, quando o poder público já
teria destinado os terrenos e subaforado a
particulares e distritos industriais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o proje-
to seguiu agora para a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, onde está aberto a uma nova discussão,
mais ampla, na minha visão, sobretudo no sentido
de ouvir o Governo Federal e municípios interessa-
dos. É importante ouvirmos o Governo Federal. Esti-
ve com o Ministro Martus, que foi muito generoso
comigo na discussão do tema.

Todas as correspondências que recebi de apoio
ao projeto apontam a necessidade de atualizar-se um
arcabouço jurídico arcaico que versa sobre o assunto
e fere a autonomia dos municípios de administrar o
solo urbano.

A verdade é que o Poder Executivo Federal há
muito deixou de investir na grande imobiliária que se
tornou o setor da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU), que administra os terrenos de marinha. Essa
”terracap“ em âmbito nacional – o povo de Brasília en-
tende muito bem o que estou falando – representa um
enorme contra-senso, uma vez que vem sendo pro-
movida em nosso País uma substancial reforma do
Estado para exatamente deixar ao Governo Federal
apenas o cumprimento de suas funções básicas e es-

senciais, como educação, saúde, ciência e tecnologia
e segurança pública – que hoje está na ordem do dia.

Era a comunicação que queria fazer. Agradeço
a generosidade de V. Exª, Sr. Presidente. Hoje os pre-
sidentes estão muito generosos com o tempo desti-
nado aos que usam a tribuna.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Har-
tung, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada su-
cessivamente pelos Srs. Djalma Bessa e
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma comu-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, para uma comunicação inadiável,
por 5 minutos. Em seguida, iniciaremos a Ordem do
Dia.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ape-
nas desejo registrar que, no último final de semana, o
Governo Federal realizou, em todo o País, o Provão,
pelo qual se avaliam os cursos superiores de ensino
no Brasil.

Não quero registrar apenas a grandeza e a im-
portância do Provão. Vejam V. Exªs que 214 mil alu-
nos fizeram suas provas em 7.547 salas, em 943 lo-
cais diferentes, e 20.407 professores estiveram dire-
tamente envolvidos nessa operação, que se destinou
a avaliar os cursos de Administração, Agronomia, Bi-
ologia, Direito, Economia, Engenharia Civil, Enge-
nharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Química e vários outros.

Ora, Sr. Presidente, desejo trazer uma lembran-
ça: há cinco anos, quando o Governo Federal, por in-
termédio do Ministério da Educação, instituiu o Pro-
vão, houve uma grande comoção nacional. Centrais
de estudantes fizeram greve, houve paralisação, mo-
vimentos populares se colocaram frontalmente con-
trários à aplicação de uma prova que avaliasse os
cursos superiores no Brasil. Fazer mudanças tem um
custo, e há que se ter coragem para realizá-las.

Cinco anos depois, Sr. Presidente, qual é o con-
ceito de que o Provão desfruta? Por meio da sistemá-
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tica avaliação feita pelo MEC, todas as universidades
públicas e particulares do Brasil têm trabalhado para
melhorar a qualidade de seus cursos, e a autorização
de funcionamento daquelas que não têm tomado pro-
vidências para fazê-lo está sendo cancelada.

Sr. Presidente, como professor que fui ao longo
da minha vida e como pai de alunos universitários, es-
tou convencido de que está ocorrendo uma melhoria
acentuada nos cursos superiores de ensino no Brasil,
e isso se deve, fundamentalmente, a essa avaliação
que o Ministério da Educação está fazendo nas uni-
versidades públicas e particulares.

Para mudar, deve-se ter coragem. Mudar apre-
senta um custo; é, muitas vezes, um desgaste gran-
de, mas os resultados aparecem antes do que se ima-
gina. Hoje, o Provão, praticamente, não é questiona-
do; as próprias centrais de estudantes desistiram de
contestá-lo, e muitas, inclusive, afirmam a importân-
cia de os alunos realizarem suas provas e merecerem
uma conceituação positiva para o início de suas vidas
profissionais.

Mais do que isso, é por meio do Provão, essa
forma de se mensurar a qualidade do ensino superior
no Brasil, que as direções das faculdades públicas e
particulares têm investido na melhoria gradativa dos
cursos que ministram à sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, meu registro não é só
um cumprimento formal ao trabalho do Ministro Paulo
Renato e à coragem do Presidente Fernando Henri-
que de instituir o Provão, apesar das resistências. O
importante é que a sociedade brasileira, cinco anos
depois do início da avaliação sistemática nos cursos
superiores de ensino no Brasil, já pode vislumbrar,
com clareza, a melhoria do ensino universitário, o ri-
gor e a transparência dos critérios e dos processos de
avaliação e a certeza de que o próprio meio universi-
tário, docente e discente, sente cada vez mais que a
avaliação é fundamental para a continuidade da me-
lhoria do ensino superior no Brasil.

Todos nós, brasileiros, que sabemos da impor-
tância das universidades na formação de uma socie-
dade mais justa, mais próspera, mais desenvolvida,
estamos de parabéns.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Tião Viana.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2000

Dispõe sobre a atualização monetá-
ria dos valores expressos em reais na Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
altera a legislação do Imposto sobre a
Renda das pessoas físicas, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Esta lei, na forma do art. 2º, atualiza, para

o ano-calendário de 2000, os valores das tabelas pro-
gressivas mensal e anual do Imposto sobre a Renda
das pessoas físicas, bem como os das deduções per-
mitidas e outros constantes da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, além de estabelecer critério de
correção anual desses valores.

Art. 2º O art. 2º da Lei nº9.250, de 1995, passa a
vigorar acrescido dos parágrafos seguintes:

“Art. 2º ..................................................
§ 1º Relativamente aos fatos gerado-

res ocorridos durante o ano-calendário de
2000, serão atualizados monetariamente
pela variação da Unidade Fiscal de Referên-
cia – UFIR, mediante a aplicação do índice
1,284059, os valores expressos em reais de
que trata esta lei nos arts. 3º e 11, com as
alterações introduzidas pela Lei nº 9.887, de
7 de dezembro de 1999, e nos arts. 4º, 8º,
18, 22, 23 e 25.

§ 2º Em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de lº de janeiro de 2001,
os valores a que se refere o parágrafo ante-
rior e quaisquer outros expressos em reais
nesta lei, ou em suas alterações, serão atu-
alizados monetariamente pela variação da
UFIR, a cada ano, observado o disposto
no art. 6º, inciso II, da Medida Provisória
nº 1.950-64, de 26 de maio de 2000." (AC)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de
1º de janeiro de 2000.

Justificação

Desde a promulgação da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, cujo art. 2º converteu em reais os
valores até então expressos em Unidade Fiscal de
Referência – UFIR na legislação do Imposto sobre a
Renda das pessoas físicas, permanecem inalterados
os valores das tabelas progressivas, tanto a destina-
da ao cálculo da incidência mensal e desconto na fon-
te (art. 3º), quanto a da declaração de ajuste anual
(art. 11).
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Esse fato resulta numa tributação disfarçada,
por omissão legislativa, no equivalente à desatualiza-
ção monetária, ou perda do poder aquisitivo, ocorrida
no período.

A Administração Tributária vem reajustando os
débitos fiscais em UFIR – de início, diária e mensal-
mente, depois, semestralmente, no ano-calendário
de 1996, e afinal, anualmente, a partir de 1º de jane-
iro de 1997, nos termos do art. 2º da Lei nº8.383, de
30 de dezembro de 1991, e suas alterações, combina-
do com o art. 6º, II, da Medida Provisória nº 1.950-64,
de 26 de maio de 2000, que dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real, e dá outras provi-
dências.

Em contrapartida, os valores expressos em reais
na legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas
físicas estagnaram em 1º de janeiro de 1996.

Daí advém injusta e ilegítima distorção na in-
cidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físi-
cas, inclusive com efeito regressivo sobre os contri-
buintes de menores rendimentos, como se pode ob-
servar adiante.

Tomando-se por base a tabela progressiva do
Imposto sobre a Renda das pessoas físicas – IRPF
de incidência mensal, vale comparar os valores da
legislação vigente (art. 3º da lei nº 9.250/95), estag-
nados desde 1º-1-96, com os valores a serem atua-
lizados pela UFIR, aplicado o índice de atualização
de 1,284059 (decorrente da variação acumulada
entre os índices 0,8287 em 1º-1-96 e 1,0641 em
1º-1-00):

Tabela Progressiva IRPE – Incidência Mensal

Mutatis mutandis, comparem-se esse valores
na tabela progressiva de ajuste anual:

Tabela Progressiva IRPF –
Declaração de Ajuste Anual

1 Durante os anos-calendários de 1998 a 2002, em vez da alí-

quota de 25% incide a aliquota de 27,5%, e a parcela mensal a

deduzir passa a ser de R$360,00 em vez de R$315,00, cf. Lei nº

9.887, de 7-12-99, art. 1º.

2 Durante os anos-calendários de 1998 a 2002, em vez da alí-

quota de 25% incide a alíquota de 27,5%, e a parcela anual a de-

duzir passa a ser de R$4.320,00,00 em vez de R$3.780,00, cf Lei

nº 9.887, de 7-12-99, art. 1º

Há duas observações a fazer, perante a falta de
correção das tabelas. Primeiramente, o imposto não
aumentou somente para aqueles contribuintes que
pularam de uma faixa para a outra, como é de crença
generalizada, mas também para os que permanece-
ram na mesma faixa. Segundo, o acréscimo de im-
posto a pagar foi percentualmente maior para os con-
tribuintes de menor renda, em total desrespeito à filo-
sofia de progressividade do imposto.

Tal estado de coisas colide com diversos prin-
cípios constitucionais, sobretudo os tributários da
igualdade (CF, art. 150, II), da capacidade contri-
butiva (CF, art. 145, § 10), da vedação do confisco
(CF, art. 150,1V) e da estrita legalidade (CF, art.
150, I).

Outros valores expressos em Real, na referida
Lei nº 9.250, de 1995, também se encontram estag-
nados, inobstante a depreciação ocorrida no período.
Adiante, comparam-se os valores originários, cons-
tantes da citada Lei, com os atualizados pelo referido
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índice 1,284059 (decorrente da variação acumulada
da UFIR entre os índices 0,8287 em 1º-1-96 e 1,0641
em 1º-1-00):

Outros Valores da Lei nº 9.250/95

Ora, não corrigidas as tabelas progressivas e os

demais valores acima indicados, há o conseqüente

acréscimo da pressão tributária suportada pelos con-

tribuintes. Notícias recentes da imprensa dão conta

da reação organizada de algumas categorias de con-

tribuintes, representados por entidades de classe, em

mandados de segurança coletivos, geralmente

bem– sucedidos até em segunda instância da Justi-

ça Federal.

Entretanto, inexistindo a indexação das tabelas
e dos demais valores mencionados – a qual provoca-
ria seu ajustamento automático, para evitar os efeitos
acima aludidos –, é dever-poder do legislador realizar
a sua correção.

Daí, o presente projeto de lei, na expectativa de
pronto acolhimento e, se possível, aperfeiçoamento,
dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2000. – Sena-
dor Paulo Hartung.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de

renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 2º Os valores expressos em UFIR na legis-

lação do imposto de renda das pessoas físicas ficam
convertidos em reais, tomando-se por base o valor da
UFIR vigente em 1º de janeiro de 1996.

Art. 3º O imposto de renda incidente sobre os
rendimentos de que tratam os arts. 7º, 8º e 12 da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcula-
do de acordo com a seguinte tabela progressiva em
reais:

Base de Calculo em R$
Alíquo-

ta%
Parcela a dedu-

zir
do Imposto em

R$

até 900,00
– –

acima de 900,00 até
1.800,00

15 135

acima de 1.800,00
25 315

Parágrafo único. O imposto de que trata este ar-
tigo será calculado sobre os rendimentos efetivamen-
te recebidos em cada mês.
....................................................................................

Art. 11. O Imposto de Renda devido na declara-
ção será calculado mediante utilização da seguinte
tabela:

Base de Calculo em R$
Alíquo-

ta%
Parcela a dedu-

zir
do Imposto em

R$

até 10.800,00
– –
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acima de 10.800,00 até
21.600,00

15 1.620,00

acima de 21.600,00
25 3.780,00

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.950-64
DE 26 DE MAIO DE 2000

Dispõe sobre medidas complemen-
tares ao Plano Real e dá outras providên-
cias.

....................................................................................
Art. 6º A Unidade Fiscal de Referência – UFIR,

criada pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será reajustada:

I – semestralmente, durante o ano-calendário de
1996;

II – anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1997.
....................................................................................

LEI Nº 8.383
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referên-
cia, altera a legislação do imposto de ren-
da e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 2º A expressão monetária da Ufir mensal

será fixa em cada mês-calendário; e da Ufir diária fica-
rá sujeita à variação em cada dia e a do primeiro dia do
mês será igual à da Ufir do mesmo mês.

§ 1º O Ministério da Economia, Fazenda e Plane-
jamento, por intermédio do Departamento da Receita
Federal, divulgará a expressão monetária da Ufir men-
sal;

a) até o dia 1º de janeiro de 1992, para esse mês,
mediante a aplicação, sobre Cr$126,8621, do índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado
desde fevereiro até novembro de 1991, e do índice de
Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de dezembro
de 1991, apurados pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE);

b) até o primeiro dia de cada mês, a partir de lºde
fevereiro de 1992, com base no IPCA.

§ 2º O IPCA, a que se refere o parágrafo anterior,
será constituído por série especial cuja apuração com-
preenderá o período entre o dia 16 do mês anterior e o
dia 15 do mês de referência.

§ 3º Interrompida a apuração ou divulgação da
série especial do IPCA, a expressão monetária da Ufir
será estabelecida com base nos indicadores disponí-
veis, observada precedência em relação àqueles apu-
rados por instituições oficiais de pesquisa.

§ 4º No caso do parágrafo anterior, o Departa-
mento da Receita Federal divulgará a metodologia
adotada para a determinação da expressão monetária
da Ufir.

§ 5º Departamento da Receita Federal divulgará,
com antecedência, a expressão monetária da Ufir diá-
ria com base na projeção da taxa de inflação medida
pelo índice de que trata o § 2º deste artigo.

§ 6º A expressão monetária do Fator de Atualiza-
ção Patrimonial (FAP), instituído em decorrência da Lei
nº8.200, de 28 de junho de 1991, será igual, no mês de
dezembro de 1991, à expressão monetária da Ufir
apurada conforme a alínea a, do § 1º deste artigo.

§ 7º A expressão monetária do coeficiente utiliza-
do na apuração do ganho de capital, de que trata a Lei
nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, corresponderá, a
partir de janeiro de 1992, à expressão monetária da
Ufir mensal.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I – impostos;
II – taxas, em razão do exercício do poder de po-

lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contri-
buinte ou postos à sua disposição;

III – contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão ca-
ráter pessoal e serão graduados segundo a capacida-
de econômica do contribuinte, facultado à administra-
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos in-
dividuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi-
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.
....................................................................................

Art. 150.(*) Sem prejuízo de outras garantias as-
seguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta-
beleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da deno-
minação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do

início da vigência da lei que os houver instituído ou au-
mentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – APresidên-
cia comunica ao Plenário que recebeu o Aviso
3711-SGS-TCU, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Iram Saraiva, encaminhando o Relatório
sobre as Contas do Governo da República, relativas ao
exercício de 1999, o Parecer Prévio aprovado por aquela
Corte e as Declarações de Voto emitidas pelos Ministros
daquele Tribunal.

Nos termos da Resolução nº 2, de 1995, do Con-
gresso Nacional, a Presidência estabelece o seguinte
calendário para a tramitação das Contas do Senhor Pre-
sidente da República, relativas ao exercício de 1999:

Até 5-9-2000 – prazo para apresentação do pare-
cer perante a Comissão;

Até 20-9-2000 – prazo para discussão e votação
do parecer perante a Comissão, com a apresentação do
projeto de decreto legislativo;

Até 27-9-2000 – prazo para apresentação de
emendas ao projeto de decreto legislativo;

Até 4-10-2000 – prazo para discussão e votação
do parecer sobre as emendas apresentadas ao projeto
de decreto legislativo; e

prazo de até cinco dias, a partir do término da vota-
ção do projeto de decreto legislativo para encaminha-
mento à Mesa do Congresso Nacional.

É o seguinte o parecer recebido:

PARECER PRÉVIO

O Tribunal de Contas da União, observado o dis-
posto no art. 71, inciso 1, da Constituição Federal, e

Considerando que as contas do Governo, atinen-
tes ao exercício financeiro de 1999, foram prestadas pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional no pra-
zo previsto no art. 84, Inciso XXIV, da Constituição Fede-
ral;

Considerando a análise procedida no Relatório do
Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo e no Balanço Geral da União, constituído de
Balanços e Demonstrativos dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimentos das Empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto;

Considerando que o Relatório que acompanha
este Parecer Prévio, nos termos do parágrafo único do
art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal, contém in-
formações sobre: a) a observância das normas constitu-
cionais, legais e regulamentares na execução dos orça-
mentos públicos federais; b) o cumprimento dos progra-
mas previstos na lei orçamentária anual; e c) o reflexo da
administração financeira e orçamentária federal no de-
senvolvimento econômico e social do País;

Considerando que o Balanço Geral da União, re-
tratado nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patri-
monial e nos Demonstrativos das Variações Patrimonia-
is, está escriturado conforme preceitos de Contabilidade
Pública e expressa os resultados da Gestão Orçamentá-
ria, Financeira e Patrimonial dos órgãos e entidades dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além dos ór-
gãos vinculados às Funções Essenciais à Justiça;

Considerando que as falhas verificadas, embora
não constituam motivo maior que impeça a aprovação
das Contas do Governo relativas ao exercício de 1999,
requerem a adoção das medidas recomendadas na
Conclusão do Relatório;

Considerando que a análise técnica sobre as Con-
tas do Governo de 1999, bem como este Parecer Prévio,
não interferem nem condicionam o posterior julgamento
pelo Tribunal das contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores da adminis-
tração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos Poderes da União, bem como daqueles que derem
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que re-
sulte prejuízo ao Erário, conforme o disposto no art. 71,
inciso II, da Constituição Federal;

É de parecer que os Balanços Gerais da União re-
presentam adequadamente a posição financeira orça-
mentária e patrimonial em 31 de dezembro de 1999. bem
como o resultado das operações, de acordo com os prin-
cípios fundamentais de contabilidade aplicados à Admi-
nistração Pública Federal estando assim as Contas pres-
tadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica Doutor Fernando Henrique Cardoso, em condi-
ções de serem aprovadas pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. – Minis-
tro Luciano Brandão Alves de Souza, Iram Sarai-
va, Presidente – Valmir Campelo, Ministro-Relator –
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Adhemar Paladini Ghisi, Ministro – Humberto Gui-
marães Souto, Ministro – Adylson Motta, Ministro –
Walton Alencar Rodrigues, Ministro – Guilherme
Palmeira, Ministro – José Antonio Barreto de Ma-
cedo, Ministro, substituto.

ANEXO III

Declarações apresentadas pelos Ministros
Adhemar Paladini Ghisi, Umberto Guimarães Souto,
Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme
Palmeira e pelo Ministro-Substituto José Antônio Bar-
reto de Macedo, correspondentes aos seus votos pro-
feridos na Sessão Extraordinária realizada em 13 de
junho de 2000, quando o Tribunal de Contas da
União, ao acolher as conclusões do Relatório apre-
sentado pelo Ministro Valmir Campelo, aprovou, por
unanimidade, o parecer sobre as contas do Governo,
relativas ao exercício financeiro de 1999.

CONTAS DO GOVERNO DA REPÚBLICA
EXERCÍCIO DE 1999

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Senhoras e Senhores,
Reúne-se este Egrégio Plenário, mais uma vez,

em Sessão Especial, para discutir e votar o Relatório
e Projeto de Parecer Prévio das Contas do Governo
da República, desta feita, alusivas ao exercício de
1999, elaborado pelo Exmº Sr. Ministro Valmir Cam-
pelo.

Congratulo-me com Sua Excelência que, dili-
gentemente, assessorado pelos Analistas desta Cor-
te produziu notável trabalho de análise sobre a ges-
tão dos bens e as políticas públicas pelo Governo Fe-
deral no exercício de 1999.

Não é demais ressaltar, como já fiz em outras
oportunidades, que a análise realizada por esta Corte
de Contas sobre os gastos públicos e as políticas de
Governo, revestem-se de especial importância, de
forma direta para o gestor público e de forma indireta
para toda a Nação, posto que lhes oferece uma visão
externa da administração, propiciando a oportunida-
de de proceder às correções de rumos, sempre que
necessárias, e uma visão global e isenta das ações
do Governo, dando a todos uma perfeita noção de
como estão sendo administrados os recursos confia-
dos aos administradores públicos.

Destaque-se também a importância do trabalho
desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União para o
Poder Legislativo, pois que este, como legítimo guar-
dião do controle externo, pode, com base em parece-
res amparados em análises técnicas aprofundadas,
julgar as contas do Presidente da República.

Mais uma vez, nossa preocupação volta-se para
a questão ambiental, segmento que mereceu, ao lon-
go das últimas décadas, especial preocupação de to-
dos os povos, mas ainda tratada em plano secundário
pelas políticas públicas desenvolvidas pelos nossos
governantes. Os quinhentos anos de história do Bra-
sil são bastante elucidativos sobre como foi e como é
tratada a questão ambiental no Brasil: destruição
quase total da mata atlântica; ocupação desordenada
do solo, tanto no meio rural quanto no meio urbano;
destruição das florestas ciliares; prática rudimentar
de exploração dos recursos naturais, para ficarmos
por aqui.

Os reflexos de tais mazelas são sentidos há
muito tempo, pois é bastante atentarmos às nossas
realidades para ver e sentir a escassez de água potá-
vel e o alto índice de poluição nos principais centros
urbanos brasileiros; os problemas das enchentes,
que a cada ano se tornam mais dramáticos, sem con-
tar o processo de desertificação de grandes áreas em
todo o território pátrio. Tais fatos têm causado prejuí-
zos incalculáveis a todos os brasileiros, indistinta-
mente.

Temos nossa atenção convocada, no momento,
para notícias a respeito de nova legislação florestal,
em discussão no Congresso Nacional. A aprovação
de tal diploma, além de representar um retrocesso,
como reconhecem o próprio Governo e a sociedade
em geral, equivaleria à legalização de todo o proces-
so de devastação que, paulatina e inexoravelmente,
vem ocorrendo na Região Amazônica. Ouso afirmar
tratar-se de mera legalização, pelo simples fato de
que as regras dispostas no aludido projeto constitu-
em fatos do cotidiano, como reconhece o Governo
Federal por meio de constatações confirmadas por
esta Corte em suas auditorias. Não obstante ser de
fundamental importância a não aprovação do aludido
projeto, providências hão que, simultânea e necessa-
riamente ser adotadas para que a Região Amazônica
seja preservada para as gerações futuras, no interes-
se da Nação e da própria soberania nacional.

Assim, não basta a existência do Ministério do
Meio Ambiente – MMA e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA para serem geridas as questões ambientais.
Um meio ambiente, ecologicamente equilibrado,
como define o art. 225 da Constituição Federal passa,
necessariamente, por políticas governamentais de
caráter global, em que todos os seus órgãos e entida-
des estejam envolvidos, tanto nas esferas federal, es-
tadual e municipal, contando com o imprescindível
apoio e a participação de toda a sociedade brasileira.

Ora, não terá qualquer eficácia a gestão ambien-
tal aplicada e desenvolvida pelo MMA e pelo Ibama,
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se órgãos e entidades governamentais favorecerem
tais desequilíbrios ambientais. Inaceitável, portanto, o
desenvolvimento de qualquer programa de governo
que não contemple a necessária prevenção para com
o seu impacto ambiental. Como serem admitidos, por
exemplo, incentivos governamentais de desenvolvi-
mento da Região Amazônica, sem a definição de re-
gras rígidas e de controle efetivo de preservação ambi-
ental pelo Estado? Em verdade, de tal omissão, não
resultará desenvolvimento, mas tão-somente degra-
dação acelerada do meio ambiente, a gerar o benefício
financeiro de uns poucos e, certamente, uma herança
maldita para as futuras gerações, a ser ressarcida por
todos os contribuintes do Tesouro Nacional. Pior ain-
da, quando tivermos conhecimento de que esse lega-
do negativo nasceu de incentivos do próprio Gover-
no?!

Não obstante reconhecer alguns esforços de-
senvolvidos pelo Executivo Federal, providências ur-
gentes hão que ser adotadas de forma a reduzir o
desmatamento da Região Amazônica, cujas conse-
qüências são catastróficas e de todos conhecidas.
Impõe-se, portanto, que toda e qualquer política de
governo adotada para aquela região seja acompa-
nhada de avaliação, não apenas do impacto socioe-
conômico, como também e superlativamente, do am-
biental, de forma a serem evitados os mesmos pro-
blemas hoje vivenciados por todas as demais regiões
brasileiras, nas quais já se vêm despendendo gran-
des somas de recursos na recuperação do meio am-
biente, como também na minoração dos graves pro-
blemas advindos desse reconhecido descaso históri-
co.

Outro tema que desejaria destacar nesta opor-
tunidade, por sua relevância e pela sincera preocupa-
ção que a todos desperta, refere-se à Política Exteri-
or, mais precisamente à forma pouco cuidadosa e ori-
ginal com que o Governo brasileiro vem tratando a
Pasta que deveria ser sua principal articuladora, em
conformidade com o discurso político adotado pelos
atuais governantes: o Ministério das Relações
Exteriores.

Neste sentido, lembro que o Governo Federal
tem pautado esse discurso e grande parte de suas
ações seguindo a linha doutrinária que vê como ir-
reversível o cenário de um mundo globalizante e
da ideologia neoliberal, embora oficialmente tal

ideologia seja enfatizada como social-democrata.
Para que haja coerência nessas ações, o reconhe-
cimento da força globalizante deveria se fazer
acompanhar de procedimentos tendentes ao forta-
lecimento das Relações Exteriores, incluindo-se
nele o comércio internacional.

Acrescento que no âmbito das intenções go-
vernamentais expressas no seu discurso, a políti-
ca exterior foi colocada como prioritária nos textos
que tratavam da Reforma do Estado, mais especi-
ficamente na Reforma Administrativa, ao ser en-
quadrada como atividade inerente ao denominado
Núcleo Estratégico das Ações Estatais.

Era de se esperar, portanto, que tendo reco-
nhecida sua relevância pelo próprio Governo, a
Política Exterior viesse a ser valorizada, na práti-
ca, em nosso País.

Não obstante, como tive oportunidade de re-
centemente destacar, por ocasião da relatoria do
processo TC-0l3.44l/l999-0 (Auditoria em Embai-
xadas Brasileiras no Exterior), são visíveis as res-
trições impostas pelo Governo Federal ao Ministé-
rio das Relações Exteriores. principal instrumento
governamental no desempenho dessa política,
nos últimos anos. De forma pouco prudente, diría-
mos, os cortes lineares efetuados nos orçamentos
públicos não distinguiram áreas prioritárias ou es-
tratégicas, resultando, para o Estado, na perda de
sua capacidade de implementação de políticas pú-
blicas. Especificamente quanto ao Ministério das
Relações Exteriores, resultou na queda de sua ca-
pacidade de defender os interesses brasileiros
neste mundo dito globalizado.

Exemplificando, mostremos alguns números:
a participação relativa das despesas do Ministério
das Relações Exteriores, no cômputo da Lei Orça-
mentária Anual da União, que era de 0,16% em
1996, caiu para 0,12% em 1997 e 0,10% em 1998,
recompondo-se apenas parcialmente em 1999, re-
tormando à marca de 0,13%. E mais especifica-
mente, o cenário do Programa Política Exterior se
mostra ainda mais crítico: sua participação, na
LOA, caiu de 0,14%, em 1996, para 0,11% em
1997, 0,09% em 1998 e 0,06% em 1999.

O gráfico abaixo mostra com mais proprieda-
de o tratamento pouco prioritário dispensado pelo
Governo às questões afetas ao setor externo:
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Comportamento Orçamentário

Os números apresentados são ainda mais preo-
cupantes, quando comparados com as realidades de
outros países: a política exterior consome aproxima-
damente 0,50% do total do orçamento da Espanha;
no México, esse número chega a 0,57%; nos Estados
Unidos, a 0,80%; e no Chile, a 0,96%! Proporcional-
mente, o Chile investe em política externa 16 vezes
mais que o Governo Brasileiro, com seus irrisórios
0,06% do Orçamento! Não é sem razão que esses
países vêm ganhando positivo destaque no cenário
internacional. Para que se logre um bom desempe-
nho na arena da diplomacia e do comércio exterior,
não bastam profissionais qualificados e boas inten-
ções: são necessários recursos, marketing... vonta-
de política, enfim!

Estas, Senhor Presidente e Senhores Ministros,
são preocupações legítimas, que podem influir gran-
demente no futuro do nosso País em duas áreas que
reputo fundamentais:

a) a primeira, a ambiental, se relegada a plano
secundário, poderá comprometer definitivamente o
processo de desenvolvimento econômico e a qualida-
de de vida de nossos cidadãos, no plano interno, e
estimular, por outro lado, ações externas que colo-
quem em debate a própria soberania nacional em ex-
tensas áreas de nosso território, notadamente o da
Amazônia.

b) a segunda, de natureza político-econômica,
se descurada, contribuirá para a nossa condenação à
condição de país periférico.

Não poderia, nesta oportunidade, deixar de
compartilhar tais preocupações neste Foro onde per-
manentemente se equacionam e se discutem temas
do mais alto interesse nacional, com vistas ao en-

grandecimento de nosso País mediante a racionalida-
de de suas ações governamentais e a melhor e mais
adequada alocação dos sempre insuficientes recursos
orçarmentários e financeiros do Estado Brasileiro.

Finalizando, ao congratular-me com o nobre
Relator, o Exmo. Sr. Ministro Valmir Campelo, pela
excelência do trabalho apresentado ao Colegiado do
Tribunal de Contas da União, empresto-lhe minha so-
lidariedade, acompanhando seu Voto em todas as
suas conclusões.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Bran-
dão Alves de Souza, 13 de junho de 2000. – Adhe-
mar Paladini Ghisi, Ministro.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Exmºs Senhores Ministros
Exmº Senhor Procurador-Geral.
Exmºs Senhores Ministros Aposentados,
Senhoras e Senhores,
Não posso, assim como meus pares, furtar-me

de tecer os merecidos elogios ao competente traba-
lho trazido a este Plenário pelo Ministro Valmir Cam-
pelo, que, bem desincumbiu-se do encargo de relatar
as Contas do Governo da República, relativas ao
exercício de 1999.

Por justiça, necessário sublinhar o grande esfor-
ço empreendido pelo Relator em compilar todos os
dados, analisar as informações, para, desse conjun-
to, com extrema acuidade, extrair conclusões nítidas
e exatas e, com serenidade, trazer considerações ca-
bíveis e construtivas.

Tive a satisfação de verificar que Sua Excelên-
cia produziu precisa análise do desempenho da eco-
nomia brasileira, mostrando o comportamento e a
evolução dos principais agregados macroeconômi-
cos. De outra monta, as grandes questões nacionais
também não foram esquecidas, o que torna o traba-
lho, de fato, bastante abrangente, propiciando-nos
uma visão completa das condições nacionais.

O Ministro Valmir Campelo, à testa de sua ope-
rosa equipe, logrou alcançar o desiderato almejado,
razão por que estão a merecer os maiores encômios.

No bojo desse excelente trabalho, aspecto de
necessária nota refere-se à visão inovadora do Rela-
tor quando trouxe à baila as recomendações formula-
das por este Tribunal em Relatórios de Contas do Go-
verno de anos anteriores, bem como a síntese das
providências tomadas em atendimento a essas reco-
mendações. Muito oportuna essa inserção, porquan-
to a vejo como forma de trazer maior eficácia às pro-
posições feitas pelo Tribunal nesse campo. Como Re-
lator das Contas do exercício de 2000, comprome-
to-me a insistir nesta mesma trilha, muito bem traçada
pelo Relator destas Contas.
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Outro aspecto que, como em outras oportunida-
des, insisto em frisar, dentro dos inúmeros que pode-
riam ser pinçados do trabalho apresentado, é o relati-
vo à administração patrimonial da União. Já se che-
gou a afirmar que o Governo Federal é a maior imobi-
liária do mundo. Não vislumbro nenhum conteúdo
técnico nessa afirmação, mas a verdade é que as re-
ceitas da União provenientes de seu patrimônio são
infimas, alcançando a pífia cifra de RS168 milhões.
Creio estarmos à frente de área que precisa de um
melhor acompanhamento por parte do Governo Fe-
deral, pois fosse razoavelmente administrada, pode-
ria carrear considerável volume de recursos aos co-
fres públicos, contribuindo de forma direta para a so-
lução de nossos problemas fiscais.

Ao fim, louvando mais uma vez a excelente
peça apresentada, associo-me às merecidas mani-
festações de elogio ao profundo e inovador trabalho
que o eminente Relator, Ministro Valmir Campelo,
oferece a este Plenário, honrando as tradições desta
Casa, no desempenho de sua mais nobre competên-
cia constitucional.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Bran-
dão Alves de Souza, em 13 de junho de 2000. –
Adylson Motta.

CONTAS DO GOVERNO DA REPÚBLICA
EXERCÍCIO DE 1999

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente
Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral
Apresento meus cumprimentos ao eminente Minis-

tro Valmir Campelo pelo abrangente e bem-elaborado
relatório que veio nos proporcionar na sessão de
hoje, na qual cumprimos, mais uma vez, o nosso rele-
vante dever constitucional de apreciar as Contas do
Governo da República, tarefa das mais nobres, com-
plexas e árduas a cargo deste Tribunal. Afinal, esta-
mos a examinar as contas de todo o Governo Fede-
ral, com o objetivo de municiar o Congresso Nacional
de informações aptas a permitir-lhe realizar o ato polí-
tico, fundamental para a democracia, de julgar e fisca-
lizar as contas do Presidente da República.

A exata dimensão da complexidade do exame
que ora realizamos revela-se pelo fato de este Tribu-
nal manter, em caráter permanente, uma Secretaria
de Controle Externo para o fim específico de, durante
todo o exercício fiscal e sob a direção do Ministro sor-
teado para relatar as contas do Governo, acompa-
nhar a execução orçamentária federal, o implemento

dos programas de governo, o atingimento de suas
metas, dentre muitas outras atividades.

Da análise das contas governamentais, chamo
a atenção para o assombroso esforço fiscal, conduzi-
do pelo Governo Federal, com vistas à estabilidade
econômica da nação, mediante a tentativa de aumen-
to da arrecadação tributária, via aumento de alíquotas
e não do combate à sonegação, de um lado, e da se-
vera contenção de despesas, do outro. Não pode ser
desconsiderado o fato de estarem os servidores pú-
blicos federais sem reajustes salariais há mais de cin-
co anos, a despeito da inflação de mais de 50% apu-
rada no mesmo período. O Governo Federal está a
comprimir ao limite máximo despesas relevantíssi-
mas, o que se faz sentir, com maior vigor, nas limita-
ções orçamentárias impostas à sua ação social. A tí-
tulo de ilustração, verifica-se que, em 1999, as despe-
sas com pessoal e encargos sociais apresentaram re-
dução real de 3,4% em relação ao exercício anterior.

Apesar de tudo isso, o resultado final do gover-
no permanece deficitário, em virtude da insistente po-
lítica de juros altos, que, a um só tempo, limita o cres-
cimento da economia, impede o aumento da receita
tributária e transfere do setor produtivo do País para o
setor financeiro nacional e internacional vultosa par-
cela da riqueza do País. No exercício de 1999, a des-
pesa executada por conta de juros e encargos das dí-
vidas interna e externa teve o aumento impressionan-
te de 32,2%.

Por causa disso e apesar de todo o esforço fis-
cal, o estoque da dívida pública não pára de crescer,
uma vez que o superávit primário, quando obtido, não
é sequer suficiente para pagar os juros e encargos da
dívida pública, o que nos tem impingido a insusten-
tável estratégia de nos endividarmos ainda mais
para honrarmos os compromissos anteriormente as-
sumidos.

Segundo o Banco Central, a dívida mobiliária de
responsabilidade do Tesouro Nacional e do próprio
Banco Central, em poder do mercado, cresceu 28,1%
entre dezembro de 1998 e dezembro de 1999. Só de
juros incorporados ao principal da dívida, houve um
acréscimo de R$101,9 bilhões no estoque da dívida,
no exercício de 1999. Isso tudo, infelizmente, nos
conduz à conclusão de que dias mais difíceis ainda
estão por vir no cenário fiscal brasileiro,

No exame das Contas do Governo da Repúbli-
ca, não está o TCU adstrito ao exame da mera legali-
dade da despesa pública. Ao contrário, ao prestar
subsídios ao julgamento que será realizado pelo Con-
gresso Nacional, deve, esta Casa, prover aquela de
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todos os elementos ao seu alcance, não se furtando
de lançar seu olhar crítico acerca da condução dos
negócios do País, com a isenção própria da magistra-
tura, imune às paixões momentâneas que por vezes
caracterizam a atividade político-partidária.

Vejo essa questão, pois, com acentuada preo-
cupação, porquanto já se anuncia o esgotamento de
nossa capacidade de sustentar esse patamar de ta-
xas de juros, conjugado com tal regime de conten-
ção fiscal, sobretudo porque, como vimos, o estoque
da dívida pública, não obstante nossos esforços,
cresce continuamente e as demandas sociais, a exi-
gir o aumento da despesa pública, se avolumam e se
agravam.

Congratulando mais uma vez o eminente Mi-
nistro Valmir Campelo e a equipe que diligentemente
o assessorou, voto pela aprovação do parecer pré-
vio apresentado por Sua Excelência a este Tribunal.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. – Wal-
ton Alencar Rodrigues, Ministro.

CONTAS DO GOVERNO DA REPÚBLICA
EXERCÍCIO DE 1999

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador Geral,
Nada do que aduza ao relatório e ao parecer

prévio sobre as contas do Governo, relativas ao
exercício de 1999, poderia ser acrescentado com
mais brilho e oportunidade do que já consta do impe-
cável trabalho do Ministro Valmir Campelo, cuja ope-
rosidade nesta Corte apenas reafirma o altíssimo
conceito de que sempre desfrutou, ao longo de toda
a sua fecunda e promissora vida pública. Sobre a ex-
celência e o rigor técnico de seu parecer prévio se
pronunciará o Congresso, no exercício de sua com-
petência privativa, estatuída no art. 49, inciso IX da
Constituição Federal, ocasião em que seguramente
o Poder Legislativo confirmará as expectativas aqui
despertadas pelo equilíbrio desempenho do eminen-
te relator, com o qual me congratulo, cumprimentan-
do-o por sua excelente contribuição, consubstancia-
da no denso texto de 466 páginas, ora sob aprecia-
ção do Plenário.

Não poderia furtar-me, no entanto, Sr. Presi-
dente, a pouquíssimas e breves considerações que
dizem respeito mais à importância do documento,
sob o ponto de vista político, do que a qualquer de
seus demais relevantes aspectos. Comentando um
livro clássico do filósofo e cientista político Karl De-
tusch, “Porque crescem os governos”, seu colega
Maurizio Cotta, ao tratar das funções de governo, as-

sinala, com muita oportunidade, que o principal ins-
trumento para se medir a presença e o peso do Esta-
do nas sociedades contemporâneas, é o Orçamen-
to, conclusão hoje por todos considerada acaciana.
Trata-se de um meio no entanto que, segundo o au-
tor adverte, é “nada asséptico, ainda que seja certo
que, em torno do mesmo, se livra uma das mais sig-
nificativas batalhas políticas da história parlamentar
moderna”. É uma observação que pode ser compro-
vada empiricamente, não só no Brasil, em particular,
mas também em grande parte das democracias con-
temporâneas.

Este tem sido um recurso razoavelmente uni-
versalizado, quando se trata de caracterizar o papel
do Estado moderno. Se os recursos se destinam
preponderantemente às funções de defesa e segu-
rança, estamos diante daquilo que os especialistas
convencionaram chamar de “estado mínimo”, ou o
estado liberal em sua concepção clássica no séc.
XIX. Quando são empregados majoritariamente nas
atividades econômicas, como foi o nosso caso, até a
década de 70, nos confrontamos com o chamado
“estado produtor”. Por fim, quando são utilizados em
sua maioria para a promoção dos serviços sociais,
estamos diante dessa aspiração quase universal
que chamamos de “estado social” ou “estado de bem
estar social”.

O nosso caso, porém, segundo prova o pare-
cer, é singular, Senhor Presidente. Não se trata de
um Estado mínimo, já que justiça, defesa nacional e
segurança pública somam apenas 0,419% dos dis-
pêndios federais, menos de meio por cento. Também
não é um estado social já que a destinação para as
funções de educação, saúde e previdência, não che-
gam a 1/5 do total, exatos 19,35%. Tão pouco é um
estado produtor, uma vez que as funções comércio,
indústria, turismo, habitação, saneamento e urbanis-
mo consomem menos de 0,1 %. Em contrapartida,
3/4, das despesas da União, exatos 75,92% desti-
nam-se a apenas 3 das 92 funções de Governo: ad-
ministração, administração financeira e programação
a cargo de Estados e Municípios. Tenho a impressão
de que os especialistas, colocados ante essa realida-
de, não teriam outra alternativa que a de criar uma
nova categoria para classificar o Brasil, apontan-
do-nos inevitavelmente como um caso típico de “esta-
do fiscal”, a nova categoria dos que produzem ape-
nas para pagar dívidas decorrentes de seu crônico e
histórico déficit financeiro e fiscal.

Nós não somos uma exceção à regra geral de
que os governos não páram de crescer em toda parte.
Medindo-se esse crescimento pela carga fiscal, cuja
quantificação é um dos capítulos primorosos da ma-
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téria em exame, podemos constatar, com certa preo-
cupação, que ao fim do Governo do ex-presidente
Juscelino Kubitscheck, em 1960, esse ônus era de
17,4% do PIo do Estado brasileiro, podemos dizer
também com refeB, contra os 30,86% de 1999. Todos
nós sabemos, por outro lado, que a simples menção a
esse indicador econômico, por si só, não traduz, em
toda a extensão a realidade de cada país. Na verda-
de trata-se de um padrão relativo que tem que ser
comparado com uma variável da maior importância,
a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à po-
pulação pelo poder público. O problema é que quan-
do cotejamos essa relação, somos obrigados a con-
cluir que somos vítimas de uma espécie perversa de
malthusianismo fiscal. Enquanto os tributos crescem
em progressão geométrica, a qualidade dos serviços
cresce em proporção aritmética. Em alguns casos,
Srs. Ministros, essa qualidade, não cresce, decres-
ce, o que é ainda pior, sem que tenhamos, infeliz-
mente, encontrado corretivo para essa demonstra-
ção de ineficácia do Poder Público, pela qual somos
todos responsáveis, em maior ou menor medida.

O que dizemos com relação à configuraçãrên-
cia ao nosso federalismo, ainda hoje semelhante ao
que prevaleceu no Império, chamado pelo Professor
Pedro Calmon de “semifederalismo” ou algo ainda
pior, um “pseudofederalismo” – É, pelo menos, a
conclusão que nos leva o exame da distribuição de
rendas, quando constatamos que 68,4% da arreca-
dação são apropriados pela União, 26,2% pelos
Estados e apenas 5,4% pelos municípios. Em outras
palavras, quanto mais próximo do povo o Governo,
menor sua disponibilidade de recursos. Trata-se de
uma relação no mínimo inadequada e imprópria,
além de injusta e causa de inúmeras e incorrigíveis
distorções, na medida em que nem sempre tem sido
adequada a fiscalização de vultosos recursos muni-
cipalizados pela União, tanto na Educação, quanto
na Saúde.

Não vou deter-me nos inúmeros, incontáveis e
generalizados exemplos constantes desse primoro-
so parecer, fonte inesgotável de dados para a análi-
se da realidade brasileira. Mas não resisto à tenta-
ção de assinalar um dos que mais chocam, mesmo
abordado com a elegância e o equilíbrio que perpas-
sam todo o texto do nobre relator, o do programa de
renda mínima, associado à erradicação do trabalho
infantil. Os números são absolutamente incompatí-
veis, inconsistentes e insubsistentes, quando com-
paramos os recursos disponíveis com as metas fixa-
das pelo próprio Governo.

Essa assimetria entre meios e fins que aflora
ao longo de praticamente todo o parecer, explica mu-
itas de nossas mazelas e, seguramente, a pior delas,
a persistência reiterativa de nossos problemas, sem-
pre diagnosticados, em contraposição a soluções
sempre adiadas. E como nunca são resolvidos, sem-
pre ressurgem mais adiante, cada vez mais agrava-
dos. Somos pródigos em proposições, Srs. Minis-
tros, e avaros em soluções. Um desses aspectos, o
que mais chama atenção é aquele que, nas últimas
pesquisas de opinião, vem, persistentemente, sendo
apontado pela população, como o problema que
mais preocupa hoje a opinião pública do País, a se-
gurança. A própria Constituição, Sr. Presidente, é
um caso único e exemplar. No seu art. 144 se prevê
a existência de nada menos de seis diferentes insti-
tuições policiais, o que faria supor sermos um país
com baixo índice de impunidade. Chegamos ao refi-
namento de estabelecer no texto constitucional uma
polícia ferroviária federal, para ferrovias que nem se-
quer pertencem mais ao Poder Público, privatizadas
que foram. O contraste que disso decorre é que so-
mos um dos países do mundo com maior número de
policias e com um dos maiores índices de criminalida-
de. E isto a despeito do texto constitucional prever,
expressamente, que “a lei disciplinará a organização
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela se-
gurança pública, de maneira a garantir a eficiência de
suas atividades”. Donde se vê que polícia não nos fal-
ta. Falta-nos, sim, entre outras tantas deficiências
nessa área é eficácia de nossas muitas polícias. As
razões não são difíceis de apontar, pois dentre as 92
funções do Estado, discriminadas no Orçamento da
União, a de segurança pública foi contemplada, em
1999, com 0,1% da despesa total.

É uma questão que vem sendo tratada desde a
década de 60, como se pode depreender de uma sim-
ples consulta à coleção da revista “Arquivos do Minis-
tério da Justiça”. Lembro-me que, no fim da década
de 70, ao assumir a pasta da Justiça, uma das primei-
ras providências do então Ministro Petrônio Portela
foi designar um grupo de trabalho constituído de es-
pecialistas de todas as áreas que produziram um
denso relatório sob o título de “Violência e criminalida-
de”. Muitas de suas conclusões, válidas ainda hoje,
permaneceram, como tantas outras, esquecidas, en-
quanto nossa situação se agravava aos limites insu-
portáveis de hoje. Entretanto, se lançarmos os olhos
ainda mais atrás, colheríamos úteis conselhos, con-
sultando a obra memorável de Joaquim Nabuco, “Um
estadista do Império”, quando se refere ao discurso
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do pai que no Senado, em 1853, como ministro da
Justiça. Ao justificar uma de suas muitas tentativas de
reforma judiciária, Nabuco de Araújo advertia contra o
clima de impunidade que varria o País, invocando o
número, para a época estarrecedor, de 800 homicídi-
os cometidos no País, no ano anterior

Faço votos, Sr Presidente e Srs. Ministros que o
anunciado plano de segurança pública que está sen-
do divulgado pelo Governo não se transforme em
uma providência cosmética a mais, das muitas com
que conta o País, graças à incomparável capacidade
criativa da burocracia brasileira. Este, pelo menos é o
meu desejo e, mais do que isso, a minha esperança
que deixo aqui consignada, como expectativa para a
melhoria das condições de vida de toda a população.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000, – Gui-
lherme Palmeira, Ministro.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente
Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral
Reúne-se este egrégio Plenário para exercer

uma das atribuições constitucionais mais importantes
conferidas a esta Corte, qual seja, apreciar, mediante
parecer prévio, nos termos do art. 71, inciso 1, da
Constituição Federal, as contas prestadas anualmen-
te pelo Presidente da República.

2. Registro, desde logo, os merecidos louvores
ao nobre Relator, Ministro Valmir Campelo, pelos ex-
celentes Relatório e Projeto de Parecer Prévio sobre
as Contas do Governo da República referentes ao
exercício de 1999, nos quais soube combinar abran-
gência e objetividade, assinalando os aspectos mais
relevantes dos dispêndios da União em confronto
com os objetivos estabelecidos na Constituição Fe-
deral, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano
Plurianual relativos ao exercício sob exame.

3. Em consonância com as diretrizes estabeleci-
das pelo Tribunal Pleno na Sessão de 5-5-1999, o
ilustre Relator apresenta completa exposição dos
Orçamentos da União, acompanhada de acurada
análise dos Balanços Gerais da União e do Relatório
do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo; discorre, em linhas gerais, sobre o
comportamento da economia brasileira durante o
exercício de 1999; e tece, ainda, de forma sistemáti-
ca, percucientes considerações sobre temas atuais
que pôs em destaque, entre outros: Empréstimos e
Financiamentos Internacionais; a Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação Financeira – CPMF; Pro-

gramas da Área Social; as Instituições Federais de
Ensino Superior – IFES; a Carga Tributária Nacional;
e Indicadores Sociais.

4. Oportuno se me afigura tecer breves comen-
tários sobre alguns dos temas tão bem expostos por
Sua Excelência.

5. O ano de 1999 foi marcado, no início, pela
transição do regime cambial fixo para o regime cambi-
al flutuante, caracterizando-se, assim, o abandono da
âncora cambial como mecanismo estabilizador dos
preços. Para conter as pressões inflacionárias daí re-
sultantes, o Banco Central elevou as taxas de juros,
as quais atingiram, por vezes, patamares próximos a
40%.

6. Embora tenha sido alcançado relativo suces-
so no controle do processo inflacionário, haja vista
que a inflação acumulada em 1999 atingiu 8,94%, a
manutenção de elevadas taxas de juros não deixou
de produzir seqüelas. O crescimento do PIB situou-se
na faixa de 1%, revelando que a desejada retomada
do crescimento econômico não ocorreu naquele exer-
cício.

7. A Dívida Pública Mobiliária Federal – DPMF –
entendida como o saldo de títulos de responsabilida-
de do Tesouro Nacional – cresceu, em termos reais,
12,6%, quando comparada com a que se verificou no
exercício anterior, atingindo a cifra de R$464,5 bi-
lhões, ou seja, aproximadamente 46% do PIB. Caso
seja mantido o mesmo ritmo de crescimento, a dívida
pública ultrapassará metade do Produto Interno Bruto
ainda no corrente ano.

8. De igual modo preocupante é o registro cons-
tante no Relatório em comento de que a despesa exe-
cutada por conta de juros, encargos e amortização
das dívidas interna e externa e refinanciamento da dí-
vida pública totalizou R$341,8 bilhões, que corres-
pondem a 58% do total executado da despesa orça-
mentária, e representam, em relação ao exercício an-
terior, um aumento de 22%.

9. De assinalar, outrossim, que as despesas do
Tesouro Nacional com Pessoal e Encargos Sociais
somaram R$54,3 bilhões, enquanto no exercício de
1998 alcançaram R$57,1 bilhões.

10. No tocante à área social, mereceram parti-
cular atenção do Relator as ações governamentais
que ocorreram sob a égide do “Fundo de Manutenção
e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério – FUNDEF”, do “Programa
de Garantia de Renda Mínima – PGRM” e do “Progra-
ma de Combate às Carências Nutricional – PCCN”.
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11. Conforme consigna o Relatório, o Fundef
visa “à melhoria da qualidade na educação, à valori-
zação do magistério, bem como à municipalização do
ensino fundamental”, constituindo-se, portanto, em
importante instrumento de fomento à educação bá-
sica. No ano de 1999, foram alocados ao Fundef
recursos da ordem de R$15.3 bilhões, o que signi-
fica acréscimo de 15,4% em relação ao exercício
de 1998. A União contribuiu com R$674.9 milhões
em 1999 para o fundo, contribuição essa que tem
caráter complementar. Vale ressaltar que, no de-
sempenho de suas atribuições, o Tribunal realizou
auditoria em 91 municípios de 18 estados, com o
objetivo de levantar informações acerca do fundo.

12. Registro, com satisfação, o início do Pro-
grama de Garantia de Renda Mínima, criado em
1997 pela Lei nº 9.535, mas cuja implementação
somente ocorreu no exercício de 1999. Foram be-
neficiadas 504 mil famílias carentes em 1.005 mu-
nicípios, tendo sido alocados ao programa R$39
milhões. No ano em curso estão previstos R$100
milhões para aplicação no programa.

13. Esse Programa, aliás, também foi objeto
de fiscalização por parte desta Corte, tendo sido
realizados levantamentos em 87 municípios de 18
Estados. Desses trabalhos resultaram recomen-
dações no sentido de serem estudadas medidas
para o fortalecimento de atuação dos Conselhos
de Acompanhamento.

14. Com estas breves considerações, renovo
os meus louvores ao eminente Ministro Valmir
Campelo por seu primoroso trabalho, e tendo em
vista a conclusão do Relator no sentido de que os
Balanços Gerais da União representam adequada-
mente a posição financeira, orçamentária e patri-
monial da União em 31 de dezembro de 1999, bem
como o resultado das operações, de acordo com
os princípios fundamentais da contabilidade apli-
cados à Administração Federal, voto nos termos
do Projeto de Parecer Prévio ora submetido à
apreciação deste Plenário, o qual conclui no senti-
do de que as Contas do Governo da República es-
tão em condições de serem aprovadas pelo Con-
gresso Nacional, com as ressalvas e recomenda-
ções constantes da Conclusão do Relatório.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1999. –
José Antonio Barreto de Macedo, Ministro, subs-
tituto.

ANEXO IV
Palavras proferidas pelo Procurador-Geral,

Lucas Rocha Furtado, na Sessão Extraordinária

realizada em 13 de junho de 2000, quando o Tribu-
nal de Contas da União, ao acolher as conclusões
do Relatório apresentado pelo Ministro Valmir
Campelo, aprovou, por unanimidade, o Parecer
Prévio sobre as Contas do Governo, relativas ao
exercício financeiro de 1999.

Discurso do Procurador-Geral Lucas Rocha
Furtado, proferido na Sessão do Plenário de
l3-6-2000, sobre as Contas do Governo, exercício
de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente
Excelentíssimos Senhores Ministros
Senhoras e Senhores
Uma vez mais, no cumprimento de sua mis-

são maior, reúne-se o Tribunal de Contas da
União, nos termos do inciso I do ano 71 da Consti-
tuição da República, para emitir o parecer prévio
sobre as contas prestadas pelo Presidente da Re-
pública.

Em sua análise, o Tribunal não se limita ao
mero exame de peças contábeis. Avalia as políti-
cas macroecônomicas e os resultados obtidos
pelo Governo, apontando os erros e acertos dos
projetos executados.

Não poderia, neste momento, excelências,
deixar de render homenagens ao eminente Minis-
tro Valmir Campelo, à sua equipe e à 11ª Secreta-
ria de Controle Externo deste Tribunal, por mais
esse belíssimo trabalho que ora nos apresentam.

Esta sessão solene, em que se apreciam as
contas referentes ao exercício de 1999, coroa a in-
teligência, a dedicação e o trabalho árduo empre-
endido pelo Ministro-Relator, por seus assessores
e pelos servidores da Unidade Técnica especiali-
zada.

A Vossa Excelência, Ministro Valmir Campe-
lo, os meus cumprimentos por mais um brilhante
trabalho.

Dentre os vários temas abordados pelo emi-
nente Relator, permito-me, mais uma vez, concen-
trar minhas breves considerações em aspectos um
deles. Professor, por vocação, Excelências, sin-
to-me na responsabilidade de, pelo menos, tan-
genciar a questão da educação no Brasil. Mais
precisamente a questão da educação básica.

Sempre que tenho a oportunidade de me ma-
nifestar a respeito dos grandes problemas brasilei-
ros e do que se deve fazer para solucioná-los ou,
ao menos, amenizá-los, insisto no tema relaciona-
do à educação.
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Usando as palavras do Professor Celso Furta-
do, “o nosso é um país com notória tendência à con-
centração da riqueza e da renda, particularmente no
que concerne a investimento no fator humano. Disso
resulta uma sociedade que tolera extremas desigual-
dades sociais (...)”¹.

Não tenho dúvidas de que investir no fator
humano brasileiro é, sobretudo, oferecer a todos
acesso à educação – instrumento que possibilita,
na prática, a igualdade de oportunidades e o ver-
dadeiro exercício da cidadania.

Ninguém discute a importância de uma polí-
tica séria de educação para a construção de uma
sociedade próspera e justa. A Constituição brasi-
leira estabelece como dever do Estado o ensino
fundamental obrigatório e gratuito e determina a
progressiva universalização do ensino médio
também gratuito. Estabelece a igualdade de con-
dições para o acesso e permanência na escola
como princípio e fixa a erradicação do analfabe-
tismo como meta da ação do Poder Público.

Como instrumento para a concretização des-
sas normas de conteúdo essencialmente progra-
mático, previu a Emenda Constitucional nº 14, de
1996 – ao dar nova redação ao art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – a cria-
ção de um Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – FUNDEF, no âmbito de cada Esta-
do e do Distrito Federal.

No exercício de 1999, como destacado pelo
eminente Relator, os recursos do Fundef totaliza-
ram R$15,3 bilhões, correspondendo à cerca de
1,5% do PIB.

São recursos bastante expressivos cuja apli-
cação deve receber o olhar atento da população,
dos Tribunais de Contas e do Ministério Público.

Comparativamente com o exercício anterior,
o gasto nacional médio por aluno teve um cresci-
mento de 9,5%, passando de R$433,00, em 1988,
para RS473,95, em 1999. Permanecem, no en-
tanto, as disparidades regionais, com as regiões
Sudeste e Sul apresentando os mais altos valores
médios de gastos por aluno (em torno de 624 e
541 reais, respectivamente), enquanto o Nordes-
te apresenta a média mais baixa, com valor próxi-
mo ao mínimo de R$315,00 fixado para o exercí-
cio.

1 Celso Furtado. O Longo Amanhecer – Reflexões sobre a for-
mação do Brasil, p. 35.

Não tenho dúvida da importância da criação do
Fundef para o desenvolvimento da educação em nos-
so País. Os levantamentos realizados pelo Tribunal
num total de 91 municípios brasileiros mostraram re-
sultados significativos: os conselhos de acompanha-
mento e controle social foram instituídos em 96% dos
municípios pesquisados; em 78% dos casos houve
aumento da remuneração dos professores; e em 74%
foram aplicados pelo menos 60% dos recursos do
Fundef na remuneração dos professores do ensino
fundamental e na capacitação de professores leigos.
Esses dados, pelo que representam para o futuro de
nosso País, bastariam para coroar de êxito qualquer
governo e justificar a aprovação de suas cotas.

A despeito de todo esse esforço, e de seus ine-
gáveis avanços, ainda é longa a caminhada até que
superemos a grave e triste realidade social brasileira,
realçada no capítulo “Indicadores Sociais” do Relató-
rio ora analisado: índice de analfabetismo em torno
de 14% – dos mais altos da América Latina; alta eva-
são escolar; crianças obrigadas ao trabalho em locais
insalubres para complementar a renda familiar e com
alta probabilidade de não concluírem o ensino básico.

Todavia, a sociedade brasileira parece ter desper-
tado para a importância da implementação de mecanis-
mos concretos que assegurem a todos o acesso à edu-
cação. Cresce o interesse de diversos setores por infor-
mações relacionadas à aplicação dos recursos destina-
dos ao Fundef como evidenciam os diversos requeri-
mentos e representações encaminhadas ao Tribunal.

É claro também que numa sociedade como a
brasileira, com enorme exclusão social, em que a ca-
pacitação para o exercício da cidadania ainda é privi-
légio de poucos, ganha ainda maior relevância o pa-
pel de instituições como o Ministério Público e os Tri-
bunais de Contas, a quem incumbe a missão de zelar
pela correta aplicação dos recursos públicos.

Finalmente, observo que as dimensões continen-
tais de nosso País somadas ao processo de descentra-
lização de recursos torna ainda mais difícil a ação fisca-
lizadora a cargo dos órgãos de Controle. Criar novos
mecanismos de descentralização administrativa e de
aplicação de recursos públicos pressupõe o fortaleci-
mento do sistema de fiscalização, sob pena de que in-
centivar a fraude e de fadar tais programas ao malogro.

Esse aspecto vem reforçar a necessidade de o
Tribunal de Contas da União abrir-se para a socieda-
de. A descentralização na aplicação dos recursos pú-
blicos é realidade irreversível. Urge, portanto, que a
população tome consciência de seu papel indispen-
sável no processo de fiscalização na aplicação des-
ses recursos descentralizados. Deve o TCU ampliar e
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estimular as formas de participação popular no con-
trole buscando a interação com organizações
não-governamentais e utilizando, cada vez mais,
esse poderoso meio de comunicação que é a Internet
para o recebimento de denúncias.

Estamos, não restam dúvidas, na área da edu-
cação, sobretudo em relação à educação dar um pri-
meiro grande passo, de muitos outros que necessi-
tam ser dados, no sentido da qualidade de vida dos
brasileiros, sobretudo daqueles economicamente
menos favorecidos.

Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senho-
ras e Senhores. Essas as minhas rápidas observa-
ções. Mais uma vez, apresento meus cumprimentos
ao eminente Relator pela qualidade do seu trabalho e
riqueza de informações que nos são apresentadas.

Muito obrigado, Lucas Rocha Furtado, Procura-
dor-Geral.

ANEXO V

Palavras proferidas pelo Presidente, Ministro
Iram Saraiva na Sessão Extraordinária realizada em
13 de junho de 2000, quando o Tribunal de Contas da
União, ao acolher as conclusões do Relatório apre-
sentado pelo Ministro Valmir Campelo, aprovou, por
unanimidade, o Parecer Prévio sobre as Contas do
Governo, relativas ao exercício financeiro de 1999.

CONTAS DO GOVERNO

O Brasil é o país do futuro e mais dia menos dia
nos veremos em condições privilegiadas de desen-
volvimento econômico e social. Quem nunca ouviu
essa afirmação? Mas o tal futuro glorioso teima em
não chegar. Talvez por erros do passado, ainda que
involuntários. Assim é que havemos de ter consciên-
cia da importância de nossos atos para o porvir das
próximas gerações. É nessa perspectiva que encaro
a competência que nos é confiada pela Constituição
Federal de elaborar o parecer prévio sobre as contas
anuais do Presidente da República.

Sem desmerecer nosso trabalho diuturno de jul-
gamento das contas dos gestores e dos demais res-
ponsáveis pela aplicação dos recursos federais, a
elaboração desse parecer é atividade do mais rele-
vante significado. A tarefa do TCU ultrapassa a mera
verificação de resultados da política fiscal, execução
orçamentária, balanços ou situação patrimonial. Tam-
bém não se limita à apreciação de irregularidades que
possam existir aqui e acolá. Nosso dever, cumprido
com maestria pelo parecer produzido pelo Minis-
tro-Relator, é mostrar um quadro completo do desem-

penho econômico e social do País, sob a ótica da
gestão governamental.

Não posso deixar de me associar às manifesta-
ções de louvor endereçadas ao trabalho do Eminente
Ministro Valmir Campelo. O relatório produzido por
Sua Excelência e sua operosa equipe é de altíssima
qualidade. O trabalho propicia profunda reflexão so-
bre a situação econômica, financeira e social de nos-
so País e se constitui em peça de grande valia para os
condutores da política e da ação governamental.

Sabemos que o desempenho da economia bra-
sileira em 1999 não foi dos mais animadores; baixo
crescimento, altas taxas de desemprego, cortes em
investimentos. Credita-se boa parte dos problemas à
crise cambial do inicio do ano. Argumenta-se que, di-
ante do quadro, os resultados foram muito bons. De
fato, poderia ter sido pior. Mas até quando estaremos
vulneráveis a choques, crises, crashs, todos made in
China, Coréia, Rússia, México ou Argentina? Será
que a culpa é da instabilidade mundial ou somos nós
que estamos em frágil situação, onde qualquer movi-
mento é capaz de nos trazer reflexos negativos?

O fato é que ainda temos muito por fazer. Tudo,
no que se refere a nosso País e nossa gente, se tra-
duz em números gigantescos: 60 milhões de cida-
dãos brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza; 3
milhões e quatrocentas mil crianças abandonaram o
ensino fúndamental em 1999; a cada ano, centenas
de milhares de empregos precisam ser criados para
os jovens que ingressam no mercado de trabalho.

Há ainda a questão da perversa distribuição de
renda, que foi a pior da América Latina nos anos 90.
Trabalho produzido pelo Ispea, órgão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, concluiu que é
possível erradicar a pobreza no País sem aumentar o
volume dos gastos sociais. Para tanto, os esforços do
Governo Federal deveriam contemplar um melhor
direcionamento do gasto público, no sentido de se
buscar as metas associadas aos programas na área
social. O estudo aponta problemas na questão previ-
denciária, nos recursos destinados aos serviços edu-
cacionais de 2º e 3º graus, no seguro-desemprego e
na merenda escolar.

Mas há avanços: o IDH – Índice de Desenvolvi-
mento Humano brasileiro, calculado pela ONU anual-
mente, vem alcançando valores mais altos. Além dis-
so, o número de matriculas no ensino fundamental
passou de 30 para 32 milhões e a cada ano a estabili-
dade de nossa moeda e da economia se consolidam.

Feitas essas considerações, renovo meus cum-
primentos a todos aqueles que, liderados pelo Emi-
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nente Ministro Valmir Campelo, souberam produzir
este excelente trabalho. Em sua existência mais que
centenária, o Tribunal tem construído sólida reputa-
ção de coerência, zelo pela coisa pública e proficiên-
cia no cumprimento de suas atribuições. As manifes-
tações de Vossas Excelências e o relatório apresen-
tado na sessão de hoje não fugiram à regra.

Saúdo cada um dos Senhores Ministros, e em
especial ao Ministro Valmir Campelo, e agradeço a
presença de todos os ilustres convidados e de todos
quantos aqui compareceram.

TCU, Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. –
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, Iram
Saraiva, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à Ordem do Dia.

Item 1:

Primeiro dia de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 24, de 1999, tendo como primei-
ro signatário o Senador Lúcio Alcântara, que
dá nova redação à alínea c do inciso I do
art. 12 da Constituição Federal (nacionalida-
de brasileira), tendo

Parecer sob nº 589, de 2000, da Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Amir Lando, oferecendo a redação para
o segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão

terá prosseguimento na sessão deliberativa ordinária
de segunda-feira, dia 19.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

Terceiro dia de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 11, de 2000, tendo como primei-
ro signatário o Senador Bernardo Cabral,
que dá nova redação ao inciso I do § 1º do
art. 73 da Constituição Federal (condição de

nomeação de Auditor para o cargo de Minis-
tro do Tribunal de Contas da União), tendo

Parecer favorável, sob nº 559, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no Regimento Interno, a matéria
constará da Ordem do Dia durante cinco sessões
deliberativas ordinárias em fase de discussão em
primeiro turno, quando poderão ser oferecidas
emendas, assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.

Transcorre hoje a terceira sessão de discussão
em primeiro turno.

Em discussão a proposta. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na sessão deliberativa ordinária
de segunda-feira, dia 19.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 3

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 5, de 1996
(nº 138/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Bela Vista Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Bela Vista, Estado de Mato
Grosso do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 157, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúdio Coelho, com abstenções dos
Senadores Roberto Saturnino e Jefferson
Peres.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 50, de 1996
(nº 215/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida
à Rádio Encruzilhadense Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Encruzilhada do Sul, Esta-
do do Rio Grande do Sul, tendo
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Parecer favorável, sob nº 158, de
2000, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com absten-
ções dos Senadores Roberto Saturnino e
Jefferson Peres.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 49, de 2000
(nº 343/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
na Área de Turismo, celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 28 de
abril de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 472, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Morei-
ra Mendes.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 6:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 309, de 2000, de autoria do Sena-
dor Lúcio Alcântara, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 18,
de 2000, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999, que
já se encontram apensados, por regularem
a mesma matéria.

A votação do requerimento fica adiada por falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Volta-se
à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturni-
no. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
por cessão do Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)

O Senador Renan Calheiros permuta com o Se-
nador Tião Viana, a quem concedo a palavra.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer uma
consideração sobre a situação em que estamos vi-
vendo, do ponto de vista político e de segurança pú-
blica, no Estado do Acre. Essa situação, que tem sido
amplamente divulgada pela imprensa em períodos
recentes, envolve figuras do Congresso Nacional,
cassação de Deputado, possibilidade de cassação de
outro Deputado, prisão de Deputado, enquadramento
no Código Penal de mais de 40 membros do suposto
Esquadrão da Morte e do narcotráfico. Quero de-
monstrar aqui a minha surpresa, em nome da popula-
ção do Estado, com essa imagem que o Estado do
Acre parece ainda ter no cenário nacional.

Recentemente, o Jornal do Brasil fez uma ex-
tensa matéria sobre os ex-Deputados envolvidos na
compra de votos no Congresso Nacional, quando da
reeleição do Presidente da República, e agora a Jus-
tiça determinou a quebra do sigilo bancário desses
ex-Deputados.

Por outro lado, na última semana, o programa
semanal Fantástico mostrou problemas graves com a
grilagem de terra no Estado, onde poderosos políti-
cos locais se apropriaram de áreas do Incra e fizeram
mansões às margens de uma cidade que deveria ter
o seu cinturão verde, o cinturão produtivo, em áreas
que deveriam servir para a reforma agrária.

Há denúncias de ex-Governadores envolvidos,
com possibilidade de homicídio e de crime, e a pre-
sença permanente da Justiça Federal, em parceria
com a Procuradoria da República, investigando
ex-governantes, ex-políticos do Estado do Acre, com
a prática de delitos e crimes dentro do Poder Público
quando tiveram a detenção do poder.

E aí surgem perguntas por parte da população
do Estado do Acre: por que essas pessoas domina-
ram o nosso Estado por quase 16 anos? Por que pri-
vatizaram e saquearam o Estado, geraram tanta mi-
séria, tanta fome, tanto desemprego, tanta falta de
possibilidade de construirmos a cidadania?

E como resultado de um ciclo intenso de violên-
cia, de transgressão ética, de apropriação indevida
do dinheiro público, de assassinatos praticados den-
tro do Poder Público do Acre, tomamos uma decisão
sábia, cheia de esperança do povo do Acre, que foi a
de escolher o atual projeto de governo, na figura do
Governador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhado-
res e da Frente Popular no Estado do Acre.

Temos caminhado com a enorme ousadia de
quem quer fazer prevalecer o Estado de Direito, a
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construção da cidadania e dos direitos sociais. E uma
luta incessante tem sido travada pela geração de em-
prego, pela credibilidade das instituições públicas,
pelo acesso a uma política para a infância e para a
adolescência, pela diminuição da violência praticada
contra a mulher, por uma política para o idoso e pela
possibilidade de mostrarmos que políticas públicas são
o melhor caminho para a nossa população, para a nos-
sa sociedade.

Infelizmente, temos encontrado uma trincheira,
colocada de maneira hostil, violenta, caluniosa, que
transgride qualquer princípio ético no Estado do Acre,
alojada num grupo político chamado MDA. Esse é um
grupo que reúne todos esses citados nos escândalos
nacionais: o ex-Governador Romildo Magalhães; o Sr.
Narciso Mendes, envolvido em denúncia de crime, com
o desvio de mais de R$65 milhões, contra o Erário; o
Deputado José Aleksandro, que, se seu sigilo bancário
estivesse quebrado, deveria estar cassado, para que se
mostrasse a prática de corrupção feita – ele está envol-
vido na CPI do narcotráfico.

São praticantes de homicídio que estão abrigados
politicamente nesse grupo, que tenta, a todo custo, le-
vantar calúnias permanentes e progressivas diante da
sociedade, porque detém um meio de comunicação,
pelo qual, covardemente, todos os dias, mente para a
opinião pública, tentado confundir a imagem de serieda-
de e de coragem do Governador do Estado e de alguns
comprometidos com o levante ético no Estado, os quais
estão correndo risco de vida. Esse grupo tenta, a todo
custo, fazer com que haja a desmoralização das institui-
ções públicas. Hoje nos aproximamos muito de um ato
de violência inaceitável contra a integridade física do
Governador do Estado.

Lamentavelmente, há a presença de um Sena-
dor da República, o Senador Nabor Júnior, nesse gru-
po. Dizem que hoje S. Exª é o líder, o capo do MDA
no Estado do Acre. Há poucos minutos, avisei a S.
Exª que iria falar desse Movimento, para que S. Exª
aqui estivesse e debatesse conosco.

Lamento profundamente verificar que o Senador
Nabor Júnior declara abertamente que, durante o man-
dato de um Senador, de um parlamentar federal, não se
deve imputar qualquer responsabilidade, a não ser a
decisão popular de uma condenação numa próxima
eleição. Isso depõe contra a instituição pública, contra a
imagem do Senado Federal.

O Senador Nabor Júnior disse, no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, que prática delituosa ocor-
rida anteriormente ao mandato não deve ser julgada na
atualidade. Isso é lamentável. Não consigo dissociar o

pressuposto moral da convivência numa instituição pú-
blica como o Senado Federal. Acredito que todos deve-
riam abrir mão desse manto da impunidade, da imuni-
dade parlamentar, por meio da qual se tenta transgredir
a compreensão constitucional de que apenas para o di-
reito de opinião isso deveria funcionar. E se acolhe num
manto de uma impunidade ampla, para defender, às ve-
zes, a presença de criminosos numa instituição como o
Congresso Nacional, como aconteceu recentemente.

Lamento isso profundamente. Por essa tese de-
fendida pelo Senador Nabor Júnior, haveria a absolvi-
ção do ex-Deputado que hoje está preso no Estado do
Acre. Com isso, haveria a permanente presença de um
Deputado Federal como José Aleksandro no Congres-
so Nacional. A Justiça já o condenou, já o prendeu, mas
parece que isso não tem importância alguma.

Faço essas análises, Sr. Presidente, preocupado
com a integridade física de quem defende a reconstru-
ção ética do Estado do Acre hoje. Só falta marcarem o
dia do assassinato do Governador, porque todas as
ações criminosas de calúnia e de covardia estão fazen-
do parte do cenário político daquele Estado.

O nosso Ministério Público Federal, ousado, guar-
dião da Constituição, está fazendo tudo que pode, mas
o ritmo, a velocidade da Justiça ainda não atende às
nossas expectativas; se as atendesse – eu não tenho
dúvida –, metade desses líderes desse famigerado
MDA já estariam na cadeia.

Não posso imaginar que tenhamos tanta dificul-
dade de ver a tranqüilidade do Estado de Direito. Se-
ria injusto também se não reconhecêssemos o esfor-
ço direto da Presidência da República de prestar apo-
io e de viabilizar recursos para a segurança pública
no Estado do Acre. A Presidência está sendo solidária
nesse componente da segurança pública do Acre,
porque reconhece a ameaça à integridade física que
algumas pessoas estão sofrendo. Faz-se necessário
o fortalecimento das instituições públicas. Estão sen-
do liberados R$12 milhões para que o Governador
possa aplicar em segurança pública, fortalecer o Mi-
nistério Público Estadual, o Tribunal de Justiça e as
instituições, que merecem mais consistência em sua
capacidade de operação diária, para dar mais segu-
rança à população.

Faço esse alerta ciente de que corremos o risco
de ver a integridade física de pessoas, no Acre, hoje,
abalada por um grupo que, não conformado com o
debate simples, direto e verdadeiro de oposição, traz
como prática a calúnia e o incitamento à violência.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT AC) – Senador,
Tião Viana, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT AC) – Com pra-
zer, ouço V. Exª, Senadora Marina Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT AC) – V. Exª tem
colocado com bastante veemência os vários proble-
mas que estamos atravessando no Estado do Acre,
principalmente quando se referem às ameaças que
hoje estão sofrendo aqueles que dirigem o processo
de moralização e reconstrução – até construção de
algumas que não existiam – das instituições em nos-
so Estado. Lamentavelmente, ainda existe um grupo
que dá cobertura àqueles que, no passado, des-
montaram essas instituições e usaram de meios ilíci-
tos para criar estruturas paralelas de ”justiçamento“.
V. Exª sabe muito bem que o ex-Deputado Hildebran-
do Pascoal era um justiceiro que tinha um grupo arti-
culado para matar pessoas. Todo esse grupo tem
uma ligação com o Deputado Aleksandro, suplente
do Deputado Hildebrando Pascoal. Não é à toa que
ele é o suplente do Deputado Hildebrando Pascoal.
Na titularidade pública, com relação aos crimes, apa-
recia o Deputado Hildebrando Pascoal, mas não te-
mos dúvida alguma de que o Deputado Aleksandro
era um dos mentores do Deputado Hildebrando Pas-
coal. Isso nos preocupa muito, porque algumas pes-
soas continuam articulando algum tipo de vingança,
ameaçando aqueles que os colocaram na cadeia. La-
mento o fato de que algumas pessoas que têm cargos
públicos, têm mandato de Senador, como é o caso do
Senador Nabor Júnior, não percebam o que está
acontecendo no Estado do Acre e não migrem para o
espaço de uma oposição, que deve existir. Não que-
remos a ditadura das idéias; queremos, sim, que as
pessoas tenham o direito de divergir. Gostaria muito
de ver o Deputado João Correia, o Senador Nabor Jú-
nior e várias pessoas que têm uma história no Estado
do Acre fazendo oposição ao nosso Governo, sem,
entretanto, darem, de certa forma, cobertura a pesso-
as como o Deputado Aleksandro e a esses grupos,
que não divergem politicamente, mas tomam atitudes
de eliminar os seus adversários políticos. A oposição
saudável é correta e legítima; a crítica honesta, sau-
dável, é correta e legítima. O PT não é perfeito, mas
não me conformo com o fato de que pessoas que têm
um passado político reconhecido pelo nosso Estado
estejam dando cobertura a esse tipo de gente, que
sempre trabalha com o viés da eliminação física da-
queles que deles divergem. Eles não estão colocando
em dúvida posições políticas; eles colocam em prime-
iro lugar seus negócios escusos. Por isso, solidari-
zo-me com o pronunciamento de V. Exª. Eu não gos-
taria, jamais, de ver todo o meu Estado relacionado a

esse tipo de abuso, inclusive na pessoa de figuras
que poderiam muito bem cumprir o papel de Oposi-
ção, o que não se confunde com o tipo de atitude que
vem sendo tomada historicamente no nosso Estado.
Isso não é oposição, mas tentativa de eliminar pesso-
as; é crime organizado, envolvido com narcotráfico,
esquadrão da morte. Não há como pessoas de bem
se unirem a esse tipo de gente para fazer oposição ao
nosso Governo, que – como eu disse – não é perfeito
e deve receber as críticas dos que querem divergir
politicamente dos encaminhamentos que estão sen-
do dados. Não posso concordar com uma Oposição
que não separa o joio do trigo, fazendo perseguição à
vida das pessoas. Dou toda a razão a V. Exª em rela-
ção ao pronunciamento que fez nesta manhã.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT AC) – Agradeço,
nobre Senadora Marina Silva e incorporo com imensa
satisfação seu aparte ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, em dois depoimentos ao Minis-
tério Púbico Federal, testemunhas relataram tramas
do Deputado José Aleksandro e do Sr. Narciso Men-
des para assassinato do Governador Jorge Viana.
Essas pessoas estão sob o mesmo guarda-chuva,
chamado MDA. Lamento profundamente, porque não
aceito que se extinga o pressuposto do componente
moral dentro da relação de construção de uma socie-
dade. Isso não é uma situação de oposição. É uma
situação montada, de criminosos presentes no meio
de pessoas de bem. Tenho certeza de que há pesso-
as de bem dentro desse movimento, mas que perde-
ram escrúpulos na convivência ética. Preferem o ca-
minho do incitamento à violência, da ameaça física à
integridade de pessoas honradas, que, a todo custo,
enfrentam as instituições no sentido de reerguê-las e
reconstruí-las.

Eu também acho, Senadora Marina Silva, que
nada mais saudável do que o debate democrático e a
Oposição. Seguramente, o atual Governo tem vários
erros, porque todos erram nas suas construções.
Agora, lamentavelmente, não se pode aceitar que um
movimento de oposição seja albergue de pilantras e
criminosos. Se ocorrer a violência final contra a figura
do Governador Jorge Viana, nós sabemos quem são
o mandantes, quem são os capos desse movimento.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte, Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Senador
Tião Viana, encontrava-me ausente do plenário desta
Casa quando V. Exª iniciou seu pronunciamento, mas
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tive a oportunidade de acompanhá-lo pela televisão.
Reservo-me para responder logo mais, no tempo que
a Mesa vai-me destinar, porque a argumentação que
V. Exª expendeu e o aparte que a Senadora Marina
Silva lhe dirigiu merecem realmente considerações
mais demoradas, que um simples aparte ao discurso
de V. Exª não comportaria. Não poderia, no entanto,
deixar passar a oportunidade para dizer à Senadora
Marina Silva que S. Exª não tem o direito de ditar nor-
mas de comportamento a quem quer que seja. Se
existe essa coligação no Acre o MDA é formado pelo
PMDB, PFL e PPB –, trata-se de um direito assegura-
do por lei. Estamos agindo dentro do estrito cumpri-
mento da legislação. O Partido de V. Exª, o PT, nas
eleições de 1998, coligou-se com doze partidos coli-
gou-se com partidos e não com pessoas. Dentro do
amplo espectro da coligação que o PT formalizou no
Acre para as eleições passadas, há também pessoas
questionáveis. Ninguém é 100% honesto, nem into-
cável.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT AC) – Nobre Se-
nador, eu sou 100% honesto. Eu sou.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB AC) – Todos nós te-
mos os nossos defeitos, temos as nossas carências.
Então, se, dentro dos partidos com os quais nos coli-
gamos o PFL e o PPB , há pessoas que V. Exª consi-
dera que não são dignas de uma convivência social e
política, não cabe a nós julgarmos isso, porque não
nos coligamos com essas pessoas. Nós fizemos coli-
gação com os partidos, que, eventualmente, são inte-
grados por pessoas que V. Exª, nobre Senadora Mari-
na Silva, o Governador Jorge Viana e outros Líderes
do Partido de V. Exª, consideram nocivas à socieda-
de. Agora, se são nocivas à sociedade, se ameaça-
ram o Governador Jorge Viana....

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT AC) – Está nos
autos do Ministério Público.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB AC) – ...que sejam
processadas. Esta aí a Justiça.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT AC) – É o que se
está fazendo, Senador.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB AC) – E não é V.
Exª, nem a Senadora Marina Silva, que tem o direito e
a prerrogativa de condenar. Se estão tramitando na
Justiça denúncias do Ministério Público ou do delega-
do. O governador Jorge Viana foi à delegacia formali-
zar uma denúncia contra o Sr. Narciso Mendes e a
delegacia certamente apurou as alegações, ouviu a
pessoa que foi acusada, e o processo está na Justiça.
Então, cabe à Justiça julgar e não a V. Exª e nem à
Senadora Marina Silva. V. Exª pode se reportar ao

episódio, como qualquer um de nós, mas, em última
análise, a palavra final tem que ser da Justiça do nos-
so Estado ou da Justiça brasileira. De resto, reser-
vo-me o direito de responder à integra do discurso de
V. Exª no pronunciamento que irei fazer logo mais.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concluo,
Sr. Presidente, apenas lembrando ao Senador Nabor
Júnior que está no dia-a-dia da imprensa do Acre
essa apropriação de um meio de comunicação para
transgredir a ética, para transgredir a Constituição
Federal no seu art. 221, que diz que é preciso haver
comportamento ético por parte da imprensa e respei-
to às famílias. A minha família, todos os dias, tem sido
insultada, agredida no sentido moral, por criminosos
que deveriam estar atrás das grades. Essas pessoas
se utilizam de um movimento político para incitar a vi-
olência, ameaçam a integridade física do governador
e de outras pessoas que tanto lutaram para enfrentar
as instituições formais do Acre, que em muitos casos
estavam apodrecidas. Hoje tentamos reerguê-las de
maneira ética, decente, trazendo esperança, uma
gota de felicidade para a sociedade acreana. Infeliz-
mente, no entanto, a força dominante de alguns mem-
bros criminosos dentro desse movimento tem impe-
dido uma convivência democrática conosco, que
tentamos construir um Estado à altura do que o povo
acreano merece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o Sr. Ge-

raldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Djalma Bessa.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Conce-
do a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por permu-
ta com o Senador Francelino Pereira.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho ficado
no silêncio do meu anonimato nestas últimas horas
ou dias, observando que causas da maior significa-
ção, eu diria até de intensa importância, têm sido tra-
tadas com muita força, mas de maneira irracional,
emocional. E por que venho hoje à tribuna sem ne-
nhum discurso preparado? Venho motivado pela in-
tervenção do Senador Geraldo Melo, que logo no co-
meço da sessão de hoje tratou do problema da violên-
cia, da falta de segurança, das armas de fogo.

S. Exª, falando sem nenhuma conotação políti-
co-ideológica, fazendo uma análise de alto nível do
problema, questionava a Casa no seguinte sentido:
será que uma lei aprovada pelo Congresso vai ces-
sar a violência, vai impedir que as armas de fogo
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continuem matando inocentes, ceifando a vida de
pessoas que estão indo do seu trabalho para casa? A
interrogação pairava no ar com outras análises, sem
críticas a governos, atuais ou passados ou aos que
provavelmente virão. A pergunta ficou no ar.

Sr. Presidente, tive um irmão brutalmente as-
sassinado aos 27 anos de idade. Convivi com a vio-
lência de perto, sei o que ela representa. Mas dizer,
como tenho ouvido – não apenas hoje –, que a violên-
cia que grassa no País é decorrência da falta de em-
prego, de moradia e da fome... Esses são componen-
tes da violência. As verdadeiras causas têm suas raí-
zes incrustadas numa profunda injustiça social. É aí
que se deve atacar o problema.

Não creio também, Senador Geraldo Melo, que
um simples artesão, por mais que seja bem bolado o
seu trabalho ao confeccionar uma lei, possa resolver
o problema. Poderá, quando muito, minorá-lo ou,
quem sabe, reduzi-lo. Devemos é abordar o ponto vi-
tal do problema, ou seja, o seu aspecto sociológico.
Num quadro de má repartição de riquezas, vemos o
Ministro da Justiça anunciar à Nação que precisa de
700 milhões para um programa de combate à violên-
cia e, logo a seguir, vemos um porta-voz o desmentir.
Quando alguém diz que não se sabe de onde sairá
essa verba para que o combate à violência se instau-
re, não podemos deixar de nos questionar acerca do
que, na verdade, está sendo feito com relação a esse
problema. Estamos nos escondendo atras do biombo
da omissão para não atacar de frente aquilo que toca
toda sociedade.

Observe, Sr. Presidente, que temos um grande
problema em nosso País. Todos sabemos por onde é
que se faz o chamado contrabando de armas. Todos
sabemos onde estão os pontos de partida, mas não
os pontos de entrega. Os pontos de partida estão nos
portos, nos aeroportos, nas fronteiras do País. Por
que razão não se ataca ali? Por que é que se permite
o escoamento desse contrabando? Qual é o cidadão
de bem que porta uma arma de última linha, uma me-
tralhadora ou um fuzil? Onde é que ele o foi comprar?
O fato é que esse tipo de arma está nas mãos de to-
dos aqueles que são meliantes, de todos que com-
põem, realmente, a violência no País. Nesse ponto,
lembro o que disse, com razão, o Senador Geraldo
Melo: não é o homem de bem que se vê portando
uma arma dessa natureza. E, mais: não é em lojas
que o bandido vai comprar as armas que usa.

É muito difícil, Sr. Presidente, situar uma análise
no niilismo do ”crê ou morre“, posicionar-se a favor ou
contra, a favor ou contra o projeto do Senador Renan

Calheiros. E as contribuições? Como é que podem
ser indicados caminhos e apontadas soluções, Sr.
Presidente, ainda que esta Casa queira dar à Nação
pelo menos o impulso inicial? E os lobbies? Uns são
a favor, outros são contra.

Ficamos imaginando de que forma será possí-
vel lá no interior – naquele interior a que se referiu o
Senador Geraldo Melo, mas que também é o meu –
dizer ao cidadão que ele não pode ter uma arma para
enfrentar o criminoso que está à sua volta.

Sr. Presidente, concordo quando se diz que não
é portanto uma arma de fogo se vai inibir a violência –
têm razão os que defendem isso. Temos um ótimo
exemplo na polícia britânica, instituição tradicional na
Inglaterra, que porta apenas um cassetete e se impõe
por sua presença física, sua moral. Mas veja que lá a
injustiça social e a distribuição de riquezas não têm ge-
rado o contigente de miséria que geramos pelas ruas.

E a nossa explosão populacional? Por que não
se aborda essa causa? Sr. Presidente, um cidadão
chega numa favela e engravida uma mulher, vai para
outra favela, vai para uma terceira ou uma quarta fa-
vela e dez, doze anos depois temos crianças que não
conhecem seu pai. Essas pessoas não tem nenhum
compromisso com a sociedade. Aí está a causa, a
raiz do problema: não tendo compromisso com a soci-
edade, ele não pode ser um homem de bem; não sen-
do homem de bem, é um marginal; indo para a margi-
nalidade, o índice de criminalidade aumenta. Como?
Como é que se pode tratar um problema dessa natu-
reza em tom nitidamente emocional?

Tive o cuidado, Sr. Presidente, para não ficar no
blablablá, de buscar alguns índices de homicídios em
outros países. Chamo a atenção de V. Exª, Senador
Geraldo Melo, que iniciou esse debate, e a de quem
preside a Casa, Senador Djalma, meu colega há mais
de trinta anos na Câmara, e que vem acompanhando
isso junto comigo ao longo do tempo: temos visto mui-
ta gente ”fachada de catedral, mas fundo de bordel“,
que não quer tomar a si responsabilidade. O que falta
neste País é chefia, e não entendo nenhuma lideran-
ça que se afirme pela omissão. Por isso, Sr. Presiden-
te, quero dar uma contribuição mostrando esses índi-
ces de mortalidade por homicídio.

Na Europa, há 1.5 homicídio a cada 100 mil ha-
bitantes; na América Latina, esse índice sobe para
19.8 homicídios a cada 100 mil. No Brasil, já temos,
separando do contexto das demais áreas, 24.1. Mas
vou me situar nas duas maiores capitais onde a vio-
lência hoje ataca: São Paulo e Rio de Janeiro. Em
São Paulo, Sr. Presidente, há 66.9 homicídios a cada
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100 mil habitantes. Veja o disparate: na Europa, 1.5
homicídio por 100 mil; em São Paulo, 66.9. E no Rio
de Janeiro, 59.9 homicídios a cada 100 mil. Saibam
que essas duas cidades só estão abaixo de dois paí-
ses, que, sabemos, são profundamente violentos:
Colômbia, que tem 78.0 e Honduras, com 69.0. Afora
esses dois países, as nossas duas capitais, para tris-
teza nossa, estão com os maiores índices.

Vamos aos Estados Unidos da América: 6.1 ho-
micídios a cada 100 mil habitantes. E agora, Sr. Presi-
dente, vem a grande surpresa: a Argentina, país que
começou a cercar suas fronteiras – aquilo que eu di-
zia, os portos e aeroportos –, tem em sua capital,
Buenos Aires, um índice de 4.1 homicídios.

Ora, Sr. Presidente, eis aí por que o problema
não pode ser tratado de modo emocional. O problema
são raízes: essa injustiça social que grassa no nosso
País e de forma tão violenta que faz com que conviva-
mos hoje com uma circunstância que é epidêmica.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Concederei em seguida.

A violência no País é uma epidemia e tem que
ser tratada e combatida como tal. Não adianta ne-
nhum de nós, brasileiros, quando sairmos de casa,
começarmos a indagar se voltaremos com vida. E
quando alguém é assaltado, levam-lhe tudo, ainda se
chega em casa e se ouve: ”Graças a Deus que não
perdeu a vida!“ Como se fosse possível essa convi-
vência. Essa forma é que precisa ser atacada, Sr.
Presidente.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª há de convir, Senador Geraldo Melo, que não pos-
so deixar de ouvir, com alegria, em primeiro lugar, o
aparte do eminente Senador Renan Calheiros, que
comigo já passou por uma Pasta cujas dificuldades
conhecemos, pois na maioria das vezes somos he-
róis solitários, uma vez que ficamos sozinhos, sentin-
do na pele a dificuldade de lidar com aqueles que co-
mandam, que têm o poder, mas não têm a sensibilida-
de. Logo a seguir, ouvirei V. Exª, Senador Geraldo
Melo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Vou-lhe fa-
zer apenas uma pergunta. V. Exª apresentou os índi-
ces: São Paulo com mais de 60 homicídios por 100
mil habitantes e Buenos Aires com quatro. V. Exª po-

deria me esclarecer se na Argentina é proibida a ven-
da de armas e se a população de Buenos Aires tam-
bém foi desarmada? É por causa disso que o índice é
tão baixo?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Geraldo Melo, penso que a Argentina ataca,
como eu dizia, as raízes: as injustiças sociais. E tam-
bém é evidente e claro que se tivermos as fronteiras,
os aeroportos devidamente fiscalizados, essas armas
não entrarão. Eminente Senador e Presidente, meu
amigo Djalma Bessa, essas armas, esses fuzis AR-5,
essas metralhadoras são armas de grande porte, cuja
venda é permitida. Todos sabemos que há uma legis-
lação que proíbe a venda dessas armas.

Concedo o aparte ao Senador Renan Calheiros,
com muito prazer.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Sena-
dor Bernardo Cabral, ouso fazer um aparte ao seu
discurso...

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª não ousa. V. Exª enriquece meu pronunciamento.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – ...sobre-
tudo para colaborar com este debate que considero
fundamental, insubstituível mesmo. Como Relator da
matéria, tive oportunidade de sugerir a convocação
de uma audiência pública, para que, neste plenário,
pudéssemos confrontar todas as posições. Sei que
esse assunto divide opiniões, sei que não converge
para uma solução comum. A Inglaterra, por exemplo,
para mudar a sua legislação sobre armas, demorou
quinze anos. Mas o fez. Estamos avançando até rapi-
damente. E vamos mudar também. O que aprovamos
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi
produto de um grande acordo. Tenho certeza de que
um novo acordo será realizado na Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. O que não pode
continuar, Ministro Bernardo, com todo o respeito, é
essa situação de impunidade e de violência que vive-
mos no País. V. Exª citou alguns dados, e eu já os co-
nheço. Eu me permitiria citar outros. Em São Paulo,
por exemplo, só 1.7% dos crimes cujos autores não
são conhecidos na hora do fato são esclarecidos. É
uma situação de impunidade total! No Rio de Janeiro,
90% dos crimes não são esclarecidos. No ano que
passou, quarenta e sete mil pessoas foram assassi-
nadas por arma de fogo. Essa já é, Senador Bernardo
Cabral, a principal causa mortis de jovens no Rio de
Janeiro e em São Paulo, principalmente de 15 a 29
anos de idade. O Brasil tem 2.9% da população do
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mundo e contribui com 10% dos homicídios. Eu tenho
dito, repetido, concordando inteiramente com V. Exª:
acabar com a venda de armas, acabar com o uso de
armas não vai fazer com que a violência acabe. A vio-
lência tem causas estruturais: a exclusão social, o
desemprego, o crescimento desordenado das gran-
des cidades. Não termos no Brasil também um plano
nacional de segurança é também uma causa. O Go-
verno não gasta um centavo com a segurança pública
dos Estados. Isso é outra causa. O nosso Código Pe-
nal é de 1940, está enrugado pelo tempo, não tipifica
hoje uma grande quantidade de crimes com os quais
a sociedade diariamente se depara. O Governo se
omite. Aprovamos aqui um projeto que permite o aba-
te de aeronaves hostis – eu ainda era Ministro da Jus-
tiça quando regulamentei esse projeto –, e até hoje o
Governo não publicou a regulamentação, por influên-
cias externas. O Senador Pedro Simon á autor de um
projeto de lei, já aprovado, que permite a melhor iden-
tificação das pessoas e, conseqüentemente, melhor
investigação no processo criminal, mas até hoje não
se regulamentou essa lei. O que não podemos desco-
nhecer, de forma nenhuma, é que 66% dos crimes
que no Brasil acontecem por motivos fúteis, pela ba-
nalização do uso da arma de fogo. É ali, Ministro Ber-
nardo, numa discussão em um campo de futebol, em
um bar, embriagado ou não, ou em casa mesmo, em
uma briga de marido e mulher, ou um filho que surpre-
ende uma arma numa gaveta – e, se lá existe um re-
vólver, é por causa da facilidade de se comprar uma
arma; a lei do Sinarm lamentavelmente não pegou –,
sai com aquele revólver, atira e mata. As pesquisas
que realizamos no Ministério demonstram que a arma
não resolve, só agrava o problema. E há uma estatís-
tica indiscutível com relação a assalto: de cada assal-
to que acontece no Brasil hoje, cuja vítima armada re-
age, 96% morre. E por que morre? Porque o cidadão
de bem não sabe manejar arma; o bandido sabe mui-
to bem. O cidadão de bem é geralmente surpreendi-
do; o bandido não, ele surpreende. Se o bandido
pressentir, ao assaltar um cidadão de bem, que este
está armado, ele prefere matar, pois jamais dará as
costas para o cidadão, porque teme levar um tiro. Sei
que a proibição não resolve a causa do crime, mas
com certeza resolve esse crime sem causa que cola-
bora com 66% das estatísticas que envergonham o
País. Não podemos separar esses assuntos, pois são
convergentes e têm que ser discutidos paralelamen-
te. Não podemos, de forma alguma, desconhecer a

omissão do Governo. A Polícia Federal da Argentina,
país a que V. Exª se referiu, com atribuição igual, com
competência igual à do Brasil, tem 42 mil homens. No
Brasil, temos 6 mil homens em atividade.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – E a
população brasileira é três vezes maior que a argen-
tina.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Quando
há uma preocupação do Governo em investir, em
considerar a segurança pública prioridade nacional,
os nossos burocratas da área econômica dizem que
Wall Street quer sangue e desautorizam o Ministro da
Justiça que, representando a ansiedade e o medo da
sociedade brasileira, tenta desesperadamente elabo-
rar um plano. É importante que façamos essa discus-
são. Sei que temos, especificamente com relação às
armas, pontos de vista diferentes. O Senador Geraldo
Melo também fez, há pouco, um brilhante discurso, e
é importante confrontarmos nossas posições. Essa
situação de violência hoje generalizada, essa epide-
mia que vivemos no Brasil precisa ter um fim. É preci-
so que se crie uma política para enfrentá-la. O com-
bate ao crime tem que ser permanente, duradouro,
continuado. Quanto à questão das Forças Armadas,
é um absurdo o que se está discutindo. No máximo,
temos que utilizar as Forças Armadas para guardar
nossas fronteiras, e não colocar jovens de 18 ou 19
anos de idade, sem treinamento, na luta contra a vio-
lência. O contrabando tem que ser enfrentado. Quan-
do era Ministro da Justiça, deparei-me com um pro-
blema terrível, que agravava o custo Brasil e humilha-
va ainda mais a imagem do País no exterior. Uma
grande quantidade de navios de carga que chegavam
no Rio de Janeiro e no porto de Santos eram assalta-
dos à luz do dia. As pessoas estavam com medo de
transportar cargas, e o País estava humilhado nas
suas relações internacionais. Bastou, Senador Ber-
nardo Cabral, que fizéssemos um acordo com a Mari-
nha e colocássemos algumas lanchas – compradas –
e um helicóptero no porto do Rio e no porto de San-
tos, para zerarmos o número de assaltos a navios
cargueiros, recompondo a imagem do Brasil definiti-
vamente no exterior. Temos que acabar com as ar-
mas e com os crimes sem causa. Repito: 66% dos cri-
mes ocorrem por motivos fúteis; 50% das vítimas se
conhecem – alguém que saca uma arma e mata. Te-
nho absoluta convicção de que, proibindo a venda e o
uso das armas, vamos acabar com esses crimes.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Renan Calheiros, ainda há pouco, ouvia V. Exª
e me lembrava de que, quando fui Ministro da Justiça
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– evidentemente, sem o brilho de V. Exª e do Senador
Iris Rezende –, tinha um grande auxiliar, o Senador
Romeu Tuma. Naquela altura, no que foi possível
prestigiar a Polícia Federal nós o fizemos. Havia uma
defasagem de mil homens. Calculo que na época de
V. Exª já estaria por volta de cinco mil.

A omissão do atual Governo e provavelmente
do próximo Governo – não sei se o problema é con-
juntural, mas, para mim, é estrutural – reside em um
ponto fundamental: a forma como a segurança públi-
ca é encarada. V. Exª, como eu, registrou que não há
por parte da tecnoburocracia do Governo o sentimen-
to de que segurança tem que ter um plano de gover-
no. No último PPA aprovado, foi reduzida a verba para
a segurança.

Dizia ao Senador Djalma Bessa, que preside
nossos trabalhos, que eu iria abordar essa matéria
sem qualquer critério emocional. Não é por aí o cami-
nho. No entanto, entendo e volto a repetir que a legis-
lação que proíbe o porte ou a venda de arma é a mes-
ma que baixa por decreto o fim da inflação. Isso é um
sonho que não se realizará nunca. É uma ilusão pen-
sar que este País confunda componentes com cau-
sas da violência. Tem-se que atacar a problemática
da injustiça social que grassa neste País. Conside-
ro-me 100% honesto com o dinheiro público, mas não
sei se não tenho também os meus erros, os meus de-
sacertos, conforme o índice que o Senador Nabor Jú-
nior apontava, e o Senador Tião Viana o fazia de outro
jeito. Todavia, nesta hora, todos temos que estar
100% unidos, porque a violência não alcança apenas
o vizinho, podemos ser as próximas vítimas.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há como
deixar de imaginar a criação de divisões an-
ti-sequestro e de uma elite de tiro. No recente episó-
dio do seqüestro do ônibus no Rio de Janeiro, o se-
qüestrador pôs o seu rosto várias vezes para fora do
veículo. Um atirador de elite poderia tê-lo eliminado
ali. O que falta? Comando, comando no País inteiro.
Quando o exemplo vem de cima, começa a criar raí-
zes. E essa problemática gera o que estamos vendo.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Senador Íris Rezende, ex-Ministro da Justiça,
ex-Governador de Estado, que conhece bem o pro-
blema da violência.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obri-
gado, Senador Bernardo Cabral, pela concessão do
aparte. Senti-me no dever de felicitá-lo por esse opor-
tuno pronunciamento, ainda mais partindo de V. Exª,

um grande jurista, uma pessoa extremamente caleja-
da nessa área. V. Exª vem à tribuna dar seqüência a
uma discussão que vem de longe nesta Casa e, indis-
cutivelmente, vai direcionando os poderes neste País
a uma preocupação mais acentuada com uma das
questões mais graves que temos. Em qualquer parte
do Brasil onde se fizer uma pesquisa quanto aos pro-
blemas que mais afligem a população, a segurança
pública será o item que virá em primeiro lugar.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sem dúvida.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – É muito na-
tural que cada pessoa, autoridade ou poder se preo-
cupe com a questão e busque um caminho. No en-
tanto, não podemos acreditar que atitudes ou provi-
dências isoladas solucionem a questão da segurança
pública no País. V. Exª tem razão: temos que ir mais
fundo. A fome, o desemprego, a injustiça social e a li-
berdade de aquisição de armas nas lojas são um dos
componentes das causas da criminalidade? Sim. To-
davia, são apenas essas questões? Votar uma lei que
proíba a venda e o porte de armas no País vai solucio-
nar o problema da violência? Não, aí é levar na con-
versa os 160 milhões de habitantes do Brasil. Não
adianta proibir venda de armas e não pensar na refor-
ma do Código de Processo Penal, que permite ao ad-
vogado do réu procrastinar o quanto bem interessar
uma ação criminal. Também não adianta a Justiça con-
denar réus e réus e não recuperá-los para a volta ao
convívio social. Não adianta pensarmos em aprimorar
o Código de Processo Penal se não buscarmos a re-
forma do mesmo. E, nesse sentido, ilustre Senador, há
poucos dias fiz um apelo ao Ministro da Justiça, José
Gregório. Quando Ministro, nomeamos uma comissão
respeitável de juristas de todos os Poderes para a re-
forma do Código de Processo Penal, de execução pe-
nal. O Senador Renan Calheiros, quando assumiu,
deu seqüência ao trabalho daquela comissão; o traba-
lho foi publicado para que, durante seis meses, pudes-
se receber colaboração de juristas de outros segmen-
tos. S. Exª até prorrogou o prazo. Entretanto, o suces-
sor do Ministro Renan Calheiros simplesmente afirmou
que projeto de reforma do Código de Processo Penal
que não tenha participado o jurista X não tem valor.
Recolheu tudo, e até hoje a sociedade não tem respos-
ta daquele trabalho que envolveu horas e horas de ju-
ristas respeitáveis, que não ganharam um centavo
para participar do mesmo. De forma que precisamos
entender que ações isoladas não nos levarão a lugar
algum. Por isso eu me insurgi. Com todo o respeito
que tenho pelo ideal, pelo esforço daqueles que estão
lutando pela aprovação de um projeto que proíbe a
venda de armas, podem os Poderes constituídos des-
te País desarmar o homem de bem e deixar com ar-
mas os bandidos? O Poder Público não tem o direito
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de desarmar uma família, enquanto ele, Poder Públi-
co, não se mostrar capaz de desarmar os bandidos.
Quando Ministro, fizemos uma campanha de desar-
mamento, com a ajuda dos universitários. Foi um es-
petáculo na capital de São Paulo, quando aquele rolo
compressor passava sobre milhares e milhares de ar-
mas que as famílias de bem entregaram ao Governo
para que saíssem de circulação. Daquelas milhares de
armas, Senador Bernardo Cabal, não tinha uma arma
de um bandido, porque nenhum bandido foi devolver a
arma. E o Governo não deu conta e não tem dado con-
ta de apreender essas armas. Então, nós temos que
pensar em tudo: na justiça social, em banir a fome, em
desarmar, em reformar as nossas leis, mas em conjun-
to, porque providências isoladas é levar na conversa a
população do nosso País. Não resume. Agora, já se
pensou que um dos componentes do crime é a falta de
educação? Quantos analfabetos nós temos por este
País afora que, alfabetizados, teriam uma outra com-
preensão, um outro sentido de vida! Não é só a fome.
Nós vivemos uma realidade e não devemos nos omitir.
Quantos homicídios ocorrem neste País por ciúmes
que o marido tem da mulher, ou o pai da filha, ou o na-
morado da namorada? Isso não é fome, não é miséria,
não é injustiça social – ocorre até nos meios mais ele-
vados. Sr. Presidente, Sr. Senador Bernardo Cabral,
nós temos que ser realistas: temos que cuidar também
da educação. O primeiro crime que a Bíblia registra – e
começava ali a história da humanidade – foi de Caim,
que matou Abel. O problema era uma questão de justi-
ça social? Era questão de fome e desemprego? Era
questão de arma? Não, era disputa de poder, era inve-
ja; inveja porque o irmão era mais bem quisto, mais
apreciado pelo pai. Enfim, muitas são as causas da vi-
olência. Não adianta fazer tudo aquilo que mencionei
neste aparte – o qual generosamente V. Exª me con-
cedeu – se não conseguirmos educar a população.
Não me refiro apenas à educação que é ministrada na
sala de aula, mas também à educação religiosa. Per-
gunto: os padres, os pastores, os presidentes de cen-
tros espíritas são devidamente prestigiados pelos po-
deres constituídos nessa luta pela mudança da forma-
ção moral da nossa população? Não. Muitas vezes,
são tratados como párias. Há poucos dias, assisti a
uma autoridade deste País condenar um segmento re-
ligioso porque recebeu 360 mil para a realização de
um culto em comemoração aos 500 anos do Brasil – e
a realização do culto não foi de sua iniciativa; solicita-
ram-lhe que o fizesse. Quer dizer, hoje, cada sermão
na igreja, proferido pelo padre, pelo pastor, cada ses-
são de um presidente de centro espírita está levando
uma educação religiosa que reflete na vida da humani-
dade. De forma que essa questão envolve todos os as-
pectos. Temos que pensar em tudo, para que não fi-
quemos aqui a lutar sem resultados satisfatórios, por-
que aprovar a lei, simplesmente, V. Exª não tenha dú-

vidas, não adiantará. Será mais uma lei a não ser res-
peitada neste País.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Iris Rezende, V. Exª falou no sermão da igreja,
quando os evangélicos, os padres, os pastores, uti-
lizam-no. Devo dizer que considero a bancada onde
V. Exª faz o aparte e esta tribuna na qual uso a pala-
vra o púlpito da democracia. É o nosso sermão; é o
sermão que podemos prestar à sociedade, fiscalizan-
do-a. Aqui ecoam os seus clamores. Senador, não
quero ir ao preceito bíblico, o qual V. Exª lembra que
se deu, àquela altura, o homicídio pelo poder, hoje
não é mais. Atualmente tem outras características, os
que vemos a toda hora na rua ocorrem por aquelas
causas que eu apontei: as raízes encrustadas e o
chamado narcotráfico. Não tenha dúvida de que mui-
tos desses homicidas estão completamente transtor-
nados pelo uso do crack, da heroína, seja lá do que
for.

Vou lhe dar um exemplo, porque daqui, lamen-
tavelmente, sou o único ex-Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil. Na nossa instituição, os presi-
dentes que entram geralmente conversam com os
seus antecessores. Tantas vezes nos reunimos para
que cada um contribua com a sua experiência a fim
de que a missão do colega que chega seja mais fácil.
Pergunto a V. Exª e ao Senador Renan Calheiros se,
alguma vez, como ex-Ministros da Justiça, foram cha-
mados pelo Governo para operar sobre o problema
de segurança. Claro que não; eu mesmo respondo,
porque também eu e tantos outros nunca fomos. Per-
guntava outro dia ao Senador Romeu Tuma, especia-
lista em segurança pública, se, às vezes em que o
Governo tem falado no novo plano, S. Exª é convoca-
do para participar. S. Exª respondeu-me que não.
Ora, se tem que haver uma ação conjunta, é evidente
que V. Exª tem razão, senão vamos cair apenas...

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Interrompo
V. Exª apenas para dizer que, quando Ministro da Jus-
tiça, louvei-me muito nos conselhos de V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – É
que V. Exª era amável e perguntava-me. E devo dizer
que, dentro da minha contribuição – faço, aliás, o
mesmo registro em relação ao Senador Renan Ca-
lheiros –, já me ouviam não mais como ex-Ministro,
mas como colega mais velho, o que é sempre uma
garantia para quem já tem um pouco mais de idade.

Sr. Presidente, vendo a concordância do emi-
nente Senador Iris Rezende, peço permissão a V. Exª
para fechar com chave de ouro este pobre discurso,
ouvindo a Senadora Heloisa Helena.
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O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Apelo a V. Exª
para que não o feche sem me conceder também a
oportunidade do aparte.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Então, Sr. Presidente, permita-me que, depois da Se-
nadora Heloisa Helena, eu feche o meu pronuncia-
mento com chave de diamante, com o aparte do Se-
nador Geraldo Melo.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Há
muita riqueza aqui!

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pelo menos de inteligência, não é?

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Quero
saudar V. Exª pelo pronunciamento que faz. Esse
tema acabou sendo a motivação maior dos discursos
da manhã de hoje. Serei extremamente breve em
meu aparte, porque me inscreverei oportunamente
para também tentar tratar do assunto nos vinte minu-
tos que nos são dispensados. Senador Bernardo Ca-
bral, respeito o argumento utilizado especialmente
pelo Senador Renan Calheiros, de uma forma corre-
ta, de que o projeto se propõe simplesmente a atuar
no aspecto da banalização da violência. Isso é uma
coisa extremamente importante. Mas dizia a S. Exª
que, do mesmo jeito que a banalização do crime atua
na vida urbana, também atua na vida rural, e que, por-
tanto, existe uma grande contradição no projeto, que
é permitir que a propriedade rural, que o morador ru-
ral tenha, e o urbano não tenha. E não aceitamos o ar-
gumento de que é em função da distância, ou porque
as pessoas não têm telefone. Sabemos que, de fato,
o que está por trás é a questão da propriedade priva-
da; porque se a propriedade privada valer para o
campo, efetivamente terá que valer também para a
área urbana. Mas o que considero mais grave nesse
projeto – e o Senador Renan Calheiros, que me co-
nhece, sabe que esta observação que vou fazer não
tem nenhuma relação direta com S. Exª, porque já ti-
vemos oportunidade de conversar várias vezes sobre
o assunto – é o fato de que ele está funcionando
como instrumento fraudulento no debate da violência.
Sei que a intenção do Senador Renan Calheiros é tra-
tar da banalização da violência. O problema é que o
projeto funciona como instrumento fraudulento peran-
te a sociedade, já que os componentes e todos os ou-
tros aspectos da violência não são debatidos para se
apresentarem as soluções – mas como propaganda
enganosa, como mercado de ilusões, como suposta
panacéia ao problema da violência. Se quiséssemos,
construiríamos alternativas a curto, médio e longo
prazos, para podermos atuar diretamente na fonte

perversa, que é seiva para a violência. O problema
maior do projeto, neste momento, é que ele se apro-
veita de situações que mexem com mentes e cora-
ções – cenas que todo dia acontecem e a imprensa
não pode se privar de apresentar à opinião pública –,
mas que nada têm a ver com a essência do projeto. O
projeto pode ser aprovado 10 vezes, mas as cenas
que mexem com mentes e corações, que são mostra-
das ao vivo, não estariam impedidas de acontecer.
Entendo que o aspecto mais grave do projeto é que
ele faz com que percamos a oportunidade de efetiva-
mente discutir algumas alternativas. Vou encerrar o
meu aparte, para não atrapalhar V. Exª e permitir o
aparte do Senador Geraldo Melo. Usarei a palavra em
outra oportunidade para continuar o assunto, inclusi-
ve apresentando os dados da reinserção, de que V.
Exª e o Senador Iris Rezende falaram. O que está
previsto no programa de reinserção social do adoles-
cente em conflito com a lei é uma vergonha, é um es-
cândalo! O maior Estado, um país incrustado no Bra-
sil, que é São Paulo, não consegue dar conta de mil
crianças! Isso é um absurdo, é uma incompetência!
Senador Geraldo Melo, o Estado de São Paulo não
consegue resolver o problema de mil crianças! Por
falta de lei? Não. Por que não descentralizam essas
unidades? Oitenta por cento dessas crianças vêm do
interior. Por que não se estabelecem mecanismos
para que essas crianças sejam atendidas no interior,
antes que passem a usar instrumentos tão perversos,
antes que assumam a cultura da violência? Elas não
conseguem mais ser crianças, não conseguem mais
ser adolescentes, são adultos brutalizados. Creio que
o mais doloroso desse projeto é que ele, em muitos
momentos, é apresentado de forma demagógica,
como se fosse panacéia, e acabamos perdendo a
oportunidade, tão grandiosa, de discutir algumas al-
ternativas, não fórmulas mágicas. Não temos o direito
de ser mercadores de ilusão, mas devemos estabele-
cer o que pode ser feito em relação à questão, para
que possamos ser realmente honestos neste debate,
que é muito grave. Peço desculpas por ter demorado
tanto no aparte, mas usarei a palavra em tempo opor-
tuno para trabalhar um pouco mais o assunto.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pelo menos V. Exª, Senadora Heloisa Helena, já não
precisa usar tanto o seu tempo, porque o aparte enri-
queceu o que V. Exª vai dizer.

Essas crianças que V. Exª citou, e que acabam
morrendo, vão figurar em sepulturas sem inscrição; o
nome não aparece, ninguém sabe quem são.
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É claro que quem motivou todo esse pronuncia-
mento, Sr. Presidente, foi o nosso estimado compa-
nheiro, Senador Geraldo Melo. E é claro, Senador
Geraldo Melo, que, com a anuência, com a gentileza
com que se houve o Senador Djalma Bessa – aliás,
hoje foi o dia em que permitimos aos colegas Sena-
dores que passassem um pouco do tempo regimen-
tal –, ouço V. Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Concederei em seguida.

A violência no País é uma epidemia e tem que
ser tratada e combatida como tal. Não adianta ne-
nhum de nós, brasileiros, quando sairmos de casa,
começarmos a indagar se voltaremos com vida. E
quando alguém é assaltado, levam-lhe tudo, ainda se
chega em casa e se ouve: ”Graças a Deus que não
perdeu a vida!“ Como se posse possível essa convi-
vência. Essa forma é que precisa ser atacada, Sr.
Presidente.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª há de convir, Senador Geraldo Melo, que não pos-
so deixar de ouvir, com alegria, em primeiro lugar, o
aparte do eminente Senador Renan Calheiros, que
comigo já passou por uma pasta, da qual sabemos
quais são as dificuldades, pois na maioria das vezes
somos heróis solitários, pois que ficamos sozinhos,
sentindo na pele a dificuldade de lidar com aqueles
que comandam, que têm o poder, mas não têm a sen-
sibilidade. Logo a seguir, ouvirei V. Exª, Senador Ge-
raldo Melo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Vou-lhe fa-
zer apenas uma pergunta. V. Exª apresentou os índi-
ces: São Paulo com mais de 60 homicídios por 100
mil habitantes e Buenos Aires com quatro. V. Exª po-
deria me esclarecer se na Argentina é proibida a ven-
da de armas e se a população de Buenos Aires tam-
bém foi desarmada? E se é por causa disso que o ín-
dice é tão baixo?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Geraldo Melo, penso que a Argentina ataca
aquilo que eu dizia: as raízes, as injustiças sociais. E
também é evidente e claro que se temos as fronteiras,
se temos aeroportos devidamente fiscalizados, essas
armas não entram. Não sei, eminente Senador e Pre-
sidente, meu amigo Djalma Bessa, se essas armas,
se esses fuzis, esses AR-5, essas metralhadoras são
armas de grande porte, cuja venda é permitida. Todos

sabemos que há uma legislação que proíbe a venda
dessas armas.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pelo menos V. Exª, Senadora Heloisa Helena, já não
precisa usar tanto o seu tempo porque o aparte já en-
riqueceu o que vai dizer.

Essas crianças que V. Exª citou, e que acabam
morrendo, vão figurar em sepulturas sem inscrição; o
nome não aparece, ninguém sabe quem são.

É claro que quem motivou todo esse pronuncia-
mento, Sr. Presidente, foi o nosso estimado compa-
nheiro, Senador Geraldo Melo. E é claro, Senador
Geraldo Melo, que, com a anuência, com a gentileza
com que se houve o Senador Djalma Bessa – aliás,
hoje foi o dia em que permitimos aos colegas Sena-
dores que passassem um pouco do tempo regimen-
tal – ouço V. Exª.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Agradeço a
oportunidade que V. Exª me concede mais uma vez.
Quero apenas tranqüilizar os oradores inscritos, lem-
brando que já tivemos Ordem do Dia hoje e o tempo
dos oradores após a Ordem do Dia é de 50 minutos e
não de 20. Formulei uma pergunta a V. Exª, ouvi as in-
tervenções dos eminentes Senadores e gostaria su-
gerir que essa questão fosse apreciada em ordem,
porquanto o que preocupa a sociedade brasileira
hoje, Senador Bernardo Cabral, não é o fato de que
somos seres humanos e temos uma vida como qual-
quer outro ser humano, isto é, uma sociedade sujeita
inclusive aos momentos de explosão temperamental
dos maridos traídos, ou dos pais que têm ciúme das
filhas, ou das pessoas que brigam nos campos de fu-
tebol, ou dos incidentes nos bares que terminam em
alguma cena de violência, em alguma morte. Isso é
uma preocupação da humanidade, não é um compo-
nente especial do problema da violência no Brasil.
Agora, acredito que o tipo de violência que está preo-
cupando o povo brasileiro neste momento, que cobra
dos homens públicos, inclusive de nós, algum tipo de
ação, é essa violência que está sendo vulgarizada to-
dos os dias e que precisa, exige e requer um trata-
mento adequado. Há medidas de longo prazo? Há.
Fala-se muito nas medidas de longo prazo, na neces-
sidade de resolver, de enfrentar a questão, indo bus-
car explicação para ela nas raízes da pobreza, da mi-
séria, da fome, do desemprego, da deseducação, da
falta de cultura. Mas o problema, Senador, como nos
lembrava Lord Keynes, é que, a longo prazo, nós to-
dos estaremos mortos, e há necessidade de alguma
coisa que seja definida a curto prazo. E é preciso
compreender o que diz o Senador Renan Calheiros
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muito bem, com grande segurança, com a autoridade
que tem, equivalente à de V. Exª, como ex-Ministro da
Justiça, assim como o Senador Iris Rezende. S. Exª
compara a estrutura da Polícia Federal do Brasil com
a da Argentina; compara os gastos do país A ou do
país B com segurança com os gastos do Brasil; mos-
tra a ineficácia da estrutura que tenta lidar com o pro-
blema de segurança; e, aí sim, toma uma iniciativa,
em nome do interesse de reduzir a segurança: desar-
mar os cidadãos! Eu bem que gostaria, Senador Ber-
nardo Cabral, eu bem que gostaria de viver em um
país onde não houvesse uma única arma. Todos nós
gostaríamos! E muito mais: que nenhum de nós tives-
se a necessidade de usá-la. A questão, entretanto, é
que, para chegarmos a esse ponto, precisamos pri-
meiro resolver o resto. Se todos sabemos que a Polí-
cia Federal dispõe de cinco ou seis mil homens, sen-
do que precisaria dispor de 45, 50 ou 100 mil; e se a
da Argentina dispõe de 40 ou 45 mil, portanto, em pri-
meiro lugar, que se criem condições para que se pos-
sa, enfim, dizer aos cidadãos: ”armas jogadas no fun-
do do mar, porque este País não precisa de armas“!
Mas não enquanto as casas estiverem sendo invadi-
das, arrombadas e as pessoas fuziladas no meio da
rua. E ainda se diz: ”vamos desarmar“! Sim. Talvez al-
gum marido ciumento deixe de matar a sua mulher
com um tiro de revólver e a mate com uma paulada na
cabeça ou a sufoque com um travesseiro ou com uma
facada no coração. Se ele quiser matar, não será a
falta de um revólver que vai impedi-lo. Talvez, no bar
da esquina, em vez de se dar um tiro, quebra-se uma
garrafa na ponta da mesa e corta-se o rosto de al-
guém. Não é esse o problema. Não é o fato de a pes-
soa ter arma ou não. A questão, Senador Bernardo
Cabral, é que estamos lidando com esse problema na
contramão. Como eu dizia na minha intervenção mo-
desta, anteriormente, estamos tentando curar enfarto
com remédio para dor de cabeça, quando o problema
é que a Polícia Federal dispõe de cinco mil homens e
deveria dispor de 40 ou 50 mil. Nesse caso, o que se
faz? Elevam-se os efetivos da Polícia Federal? Au-
mentam-se os recursos à disposição da estrutura de
segurança? Destinam-se mais recursos para a segu-
rança? Não. Vamos desarmar a população! Em ou-
tras palavras, precisamos de mais homens na Polícia
Federal, ou seja, de remédio para enfarto; e desarma-
mos a população, ou seja, remédio para dor de cabe-
ça. Quero concluir, Senador Bernardo Cabral, dizen-
do a V. Exª que há algo que não há penitenciária nem
conversa comprida de nenhum de nós que resolva: o
mundo do crime é uma sociedade à parte. Em uma
sociedade, vamos dizer, normal, na sociedade brasi-

leira, aquela que pretendemos defender, as pessoas
se realizam ou pelo sucesso intelectual, ou pelo su-
cesso político, ou pelo sucesso econômico, ou pelo
grande cadastro bancário que possuem. Enfim, as
pessoas se realizam porque conseguem efetivar os
seus sonhos ou provocar admiração nas pessoas que
as cercam. As pessoas se realizam também pelo cari-
nho que recebem. Mas, nesse mundo paralelo, as
pessoas se realizam pelo maior espetáculo que pro-
movem dentro da sua carreira. Quando alguém está
sendo preso, levado pela Polícia Federal num cambu-
rão, e as câmeras da Rede Globo transmitem a cena
ao Brasil, o momento não é de crise para aquele cida-
dão; é um momento de glória da sua carreira. E esta-
mos glorificando essas pessoas dentro da sociedade
que interessa a eles. Aí estão os instantes de realiza-
ção deles, bandidos; de glorificação deles, bandidos;
da sua ascensão e do seu reconhecimento social
dentro da sociedade a que pertencem. Essa visão
precisa ser incorporada às propostas que devem ser
feitas. Fechamos os olhos para os demais problemas
e criamos aquele mundo maravilhoso que gostaría-
mos que existisse, como se isso resolvesse, num
passe de mágica, as nossas dificuldades; e o outro
dia amanhecesse como um dia glorioso, luminoso, de
paz, tranqüilidade e segurança para todos os brasilei-
ros. Desculpe-me, Senador Bernardo Cabral, pelo
tempo que lhe tomei. Muito obrigado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Geraldo Melo, V. Exª lembrou a filosofia de
Keynes, quando, em Bretton Woods, logo após a
guerra, ele lançava o plano de dolarização dizendo
que era preciso fazer algo a curto prazo, porque, a
longo, estaríamos mortos. Lembrei-me também de
que, há mais de mil anos, Omar Ibn el-Kayhan dizia:
”A vida é um bem que me deram sem me consultar e
que restituirei com a mesma indiferença“. Não é bem
assim atualmente.

Hoje, quero dizer – e vou concluir, Sr. Presiden-
te, relembrando o que disse – que o problema da vio-
lência é epidêmico. Estamos frente a uma epidemia.
Se, no passado, as epidemias de cólera e de febre
amarela foram atacadas como tal e tivemos que erra-
dicá-las, isso deve acontecer hoje com a violência. A
epidemia está posta, todos os segmentos da socieda-
de têm conhecimento disso, e o trabalho tem de ser
de todos, para que amanhã não se diga que também
não temos a nossa parcela de culpa.

Quero agradecer a V. Exª, eminente Presidente,
pela forma como conduziu os nossos trabalhos, per-
mitindo que todos, nesta manhã, pudessem dar a sua
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contribuição em um assunto tão grave quanto este,
a violência.

Quero concluir, Senador Djalma Bessa – já
que ainda há pouco todos pediram desculpas –, re-
lembrando o Padre Antônio Vieira. Quando, há sé-
culos e séculos, apresentou a sua defesa perante o
tribunal do Santo Ofício, ele concluiu as suas pala-
vras desta forma: ”Perdoem-me se fui longo, não
tive tempo de ser breve“.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Bernardo Cabral, o

Sr. Djalma Bessa, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sena-
dor Bernardo Cabral, V. Exª, como de costume, ilu-
minou esta Casa com a sua inteligência e deu muito
brilho aos trabalhos desta manhã.

Srªs e Srs. Senadores, durante a Ordem do
Dia de hoje, por falta de quorum para deliberação,
várias matérias tiveram a sua discussão encerrada
e a votação adiada para a sessão seguinte em que
houvesse quorum suficiente para a votação.

Entretanto, o art. 305 do Regimento Interno
estabelece:

Art. 305. Sobrevindo, posteriormente, a exis-
tência de número, voltar-se-á à matéria em vota-
ção, interrompendo-se o orador que estiver na tri-
buna, salvo se estiver discutindo proposição em re-
gime de urgência e a matéria a votar estiver em tra-
mitação normal.

A Mesa não interrompeu o orador, mas reabre
a Ordem do Dia para votação daquelas matérias, e
assegura aos oradores inscritos a manutenção da
sua inscrição e o tempo de 50 minutos para cada
um, de acordo com o Regimento.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pela or-
dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero congratular-me com V. Exª pela volta à
Ordem do Dia, conforme a sistemática regimental, e
quero agradecer-lhe por não ter interrompido o Ora-
dor na tribuna, que era eu, sobretudo porque foi o
discurso de V. Exª que me motivou a lá comparecer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não
por mim, Senador, mas acho que a Casa não me

perdoaria se eu a privasse de ouvir até o final o dis-
curso de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 342, de 2000
Senhor Presidente,
Nos termos dos Arts. 336, II, combinado com o

338, v, o RISF, requeremos urgência, Projeto de Re-
solução do Senado Nº 8 de 2000, que “autoriza os
Municípios a contratarem operações de crédito com
a Caixa Econômica Federal, destinadas à implanta-
ção de programas de fortalecimento e moderniza-
ção da máquina administrativa municipal”.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2000 –
Ney Suassuna – Bello Parga – Roberto Saturni-
no –Geraldo Althoff – Romero Juca – Ricardo
Santos – Jose Alencar – Lúcio Alcântara – Paulo
souto – Moreira Mendes – Ernandes Amorim –
José Roberto Arruda – Agnelo Alves – Freitas
Neto – Eduardo Suplicy.

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2000
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,

inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução, nº 61, de 2000 (Programa de Crédito
Produtivo Popular para o Nordeste – Crediamigo)

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2000. –
Sérgio Machado – Iris Rezende – Hugo Napo-
leão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A previ-
são regimental é de que se apreciem apenas dois
requerimentos de urgência por sessão. Há um ter-
ceiro requerimento sobre a mesa, o qual submete-
rei à apreciação do Plenário apenas se houver con-
cordância das Lideranças dos Partidos presentes.
Trata-se de um requerimento de urgência para a
Mensagem do Presidente da República que solicita
autorização para contratação de operação de crédi-
to. (Pausa.)

Não havendo concordância das Lideranças, a
apreciação se limita aos dois requerimentos que
acabam de ser lidos, os quais serão votados após a
Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, II,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 5, de 1996 (nº 138/95,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
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ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Bela Vista Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Bela Vista, Estado de Mato Gros-
so do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 157, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúdio Coelho, com abstenções dos
Senadores Roberto Saturnino e Jefferson
Peres.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção da Bancada do

Partido dos Trabalhadores, com exceção do Senador
Tião Viana, cujo voto é favorável à aprovação.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 652, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 1996 (nº 138, de 1995,
na Câmara Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1996 (nº138,
de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Bela
Vista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Bela Vista, Estado
de Mato Grosso do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Ronaldo Cunha
Lima, Relator – Nabor Júnior – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 652, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada à “Rádio Bela Vista Ltda.”
para explorar serviço de radiodifusão so-

nora em onda média na cidade de Bela
Vista, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº E aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 21 de julho de 1992, que renova por
dez anos, a partir de 20 de setembro de 1988, a
concessão outorgada à “Rádio Bela Vista Ltda.”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em dis-
cussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 50, de 1996
(nº 215/95, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga de-
ferida à Rádio Encruzilhadense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Encruzilhada do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 158, de
2000, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com absten-
ções dos Senadores Roberto Saturnino e
Jefferson Péres.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção da Bancada do

Partido dos Trabalhadores, com exceção do Senador
Tião Viana, cujo voto é favorável à aprovação.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Tião Viana.
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É lido o seguinte:

PARECER Nº 653, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 50, de 1996 (nº 215, de
1995, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redaçflo final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 1996 (nº
215, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio
Encruzilhadense Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de
Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Ronaldo
Cunha Lima, Relator – Nabor Junior – Eduardo
Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 653, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art . 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a outorga
deferida a “Rádio Encruzilhadense
Ltda.” para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade
de Encruzilhada do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de agosto de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 5 de maio de 1991, a outorga
deferida a “Rádio Encruzilhadense Ltda.” para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de
Encruzilhada do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 49, de 2000 (nº
343/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Coopera-
ção na Área de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo da Ucrânia, em Brasília,
em 28 de abril de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 472, de
2000, da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador
Moreira Mendes.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 49, DE 2000

(Nº 343/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área de Turismo, cele-
brado entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da Ucrâ-
nia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos. que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Consti-
tuição Federal.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item
6:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 309, de 2000, de autoria do Se-
nador Lúcio Alcântara, solicitando a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Sena-
do nº 18, de 2000, com os Projetos de Lei
do Senado nºs 122, 131, 198, 223 e 356,
de 1999, que já se encontram apensados,
por regularem a mesma matéria.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto nº 18, de 2000, passa a tramitar em

conjunto com os projetos de Lei do Senado nºs 122,
131, 198, 223 e 356, de 1999, que já se encontra-
vam apensados.

Os Projetos retornam ao exame da Comissão
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgo-
tadas as matérias constantes da Ordem do Dia.

Passa-se à apreciação do Requerimento nº
342, de 2000, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Resolução nº 8, de 2000.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se

refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, II, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à apreciação do Requerimento nº 343, de
2000, de urgência, lido no Expediente, para o Proje-
to de Resolução nº 61, de 2000. (Projeto de Crédito
Produtivo Popular para o Nordeste).

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se

refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
deliberativa ordinária subseqüente, nos termos do
art. 345, II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Na ses-
são deliberativa ordinária de 13 do corrente foi lido
o Requerimento nº 336, de 2000, de autoria do Se-
nador Geraldo Cândido, solicitando, nos termos do
art. 71, IV, da Constituição Federal, seja encami-
nhado ao Tribunal de Contas da União pedido de in-
formações sobre o resultado das providências de-
terminadas na Decisão nº 851, de 1999, referente à
denúncia contra a atuação das empresas concessi-
onárias de serviços ferroviários.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a decisão do Ple-

nário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre

a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
49, de 2000, aprovado na presente sessão, que,
nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, vai ser lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 654, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo (nº 49, de 2000 (nº 343, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2000 (nº
343, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação na
Área de Turismo, celebrado entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ-
nia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Ronaldo
cunha Lima, Relator – Nabor Júnior – Eduardo
Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 654, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000
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Aprova o texto do Acordo sobre Co-
operação na Área de Turismo, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 28 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº É aprovado o texto do Acordo sobre Coo-

peração na Área de Turismo, celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 344, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2000 (nº 343/99,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação na Área de Turismo, cele-
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil o Governo da Ucrânia, em Brasília, em 28 de
abril de 1999.

Sala das Sessões, 16 de junho de 2000. – Sena-
dor Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Vol-
ta-se à lista de oradores.

Por cessão do Senador Romeu Tuma, concedo
a palavra ao Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, um dos pressupostos básicos do
regime democrático se fundamenta no princípio do
contraditório.

É em nome desse princípio que assumo a tribu-
na do Senado Federal, no dia de hoje, a fim de tecer
comentários – que considero indispensáveis, para o
conhecimento da Casa e da Nação – sobre o recente
pronunciamento do Senador Tião Viana e o aparte da
Senadora Marina Silva.

No preâmbulo deste meu pronunciamento,
reafirmo haver tomado a decisão de não mais ocu-
par a tribuna do Senado Federal para tratar de ca-
sos relacionados à política interna do Acre, aquilo
que muito popularmente se chama de ”política paro-
quial“, porque, a meu ver, melhor seria tratá-los den-
tro das fronteiras do nosso Estado.

No entanto, como o Senador Tião Viana achou
por bem vir à tribuna do Senado Federal, no dia de
hoje – para tecer considerações cuja gravidade exi-
ge um esclarecimento da minha parte, porque me
afetaram diretamente – eu não poderia fugir a tal
responsabilidade.

Começo por dizer, Sr. Presidente, que minhas
declarações de quarta-feira última, no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, na
votação do pedido de cassação do mandato do Se-
nador Luiz Estevão, foram formuladas dentro de um
contexto estritamente legal, compatíveis com a rea-
lidade de fatos acontecidos no âmbito do Congres-
so Nacional.

Na oportunidade, eu relatei – e certamente
por não estar presente, o Senador Tião Viana não
se pode inteirar do teor do meu pronunciamento –
a decisão tomada pela Câmara dos Deputados,
por intermédio da sua Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, de que fatos pretéritos ao
exercício do mandato parlamentar não asseguram
o direito de S. Exª ser processado pela Casa à
qual pertence. E foi o que aconteceu com a de-
núncia, contra um Deputado do Acre, por fatos an-
teriores ao exercício do atual mandato: a Comis-
são de Constituição, Justiça e de Redação da Câ-
mara não tomou conhecimento da acusação, e,
por maioria de seus membros, adotou o procedi-
mento de mandar arquivá-la.

Ninguém pode ignorar ser composta aquela
Comissão por brilhantes advogados e juristas – en-
fim, por pessoas que realmente têm conhecimento
da Constituição e das leis deste país.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi basea-
do em tal fato que fiz a defesa do Senador Luiz Este-
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vão perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar da Câmara dos Deputados. E aquele não era um
caso inédito, ao contrário, já ocorreu várias vezes, e
suas origens são muito mais profundas do que uma
decisão da Comissão de Constituição, Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados: li vários pare-
ceres de grandes juristas nacionais, defendendo a
tese de que o Senador ou o Deputado está isento
de responder, perante a Casa à qual pertence, por
fatos pretéritos ao seu mandato.

Se isso fosse permitido, Sr. Presidente, tería-
mos aqui uma pletora de processos, tentando cassar
vários Parlamentares. Sabemos que vários Senado-
res e Deputados respondem por denúncias na Justi-
ça, às vezes infundadas e gratuitas, formuladas por
adversários políticos, anteriores aos mandatos. Por-
tanto, se o Senado ou a Câmara fosse por eles indici-
ar seus integrantes, escapariam poucos. Essa não é
uma tese sustentada só por mim, que nela me baseei
para me posicionar perante o Conselho de Ética, na
ocasião em que se discutia o prosseguimento da pro-
posta de cassação do Senador Luiz Estevão. Mas se
formos compilar os Anais do Senado e os da Câmara
dos Deputados, ou os de outros Parlamentos, chega-
remos à conclusão de que essa é uma tese sustenta-
da por juristas conceituados, que merecem realmente
o nosso respeito e a nossa consideração.

Abordo, também, o episódio citado pelo Sena-
dor Tião Viana, de que o Jornal Nacional e o progra-
ma Fantástico, da Rede Globo, declararam recente-
mente que alguns proprietários de terras, no Acre, ha-
viam se utilizado de glebas do Seringal Benfica, nas
proximidades de Rio Branco, para a construção de
mansões, formação de fazendas, etc. Ora, isso é um
fato bastante antigo, que já está sendo apreciado pela
Justiça aqui no Distrito Federal.

Sr. Presidente, relatarei, para o conhecimento
da Casa, tendo em vista que o Senador Tião Viana
não esclareceu suficientemente esse episódio, o que
era o Seringal Benfica. Situava-se nas proximidades
da cidade de Rio Branco, entre a capital do meu Esta-
do e o Município de Senador Guiomard, que distam
aproximadamente de 15 a 20 minutos. As terras des-
se seringal foram invadidas por centenas de agricul-
tores, que se transformaram em posseiros e lá fica-
ram durante muito tempo, praticando sua agricultura
familiar. Depois, resolveram vender a posse da terra.

Quero aqui dizer que não estou defendendo,
Senador Tião Viana, as pessoas que compraram
essas terras e as transformaram em fazendas de
criação de gado, ou em chácaras, ou em restauran-

tes. V. Exª sabe que, às margens da estrada que vai
para Senador Guiomar, estão localizadas várias man-
sões e restaurantes, construídos em áreas ocupadas
por invasores desse seringal, que, depois, resolve-
ram vendê-las. E aí houve a concentração de terra. E
as pessoas que compraram os lotes construíram
suas mansões, restaurantes e implantaram suas fa-
zendas.

O Incra, seguidas vezes, mandou fazer inspe-
ção nessas áreas, tendo chegado à conclusão de que
realmente elas haviam sido desvirtuadas de sua fina-
lidade. E, por interesse do próprio dono, o Incra as de-
sapropriou e indenizou o dono das terras. Mas os
posseiros as venderam, o que está sendo contestado
pelo Instituto na Justiça – esperamos que a Justiça
julgue esse fato.

Agora, vão querer imputar esse episódio a parti-
dos políticos, à Coligação MDA – Movimento Demo-
crático Acreano, porque algumas membros dessa
Coligação têm mansões naquela área!? Sr. Presiden-
te, são centenas de casas construídas naquela área,
nos últimos 15 anos – e é um absurdo tentarem vincu-
lar essa circunstância ao fato de o PMDB, o PFL e o
PPB terem formalizado uma Coligação para concor-
rer às eleições municipais; Isso é inteiramente desca-
bido, inteiramente injustificável!

Com relação à quebra do sigilo bancário de
ex-Deputados federais do Acre e da atual Deputada
Zila Bezerra, que o Senador também citou, em sua
tentativa de caracterizar que algumas dessas pesso-
as integram também a nossa Coligação – e com isso
dizer que ela está contaminada pela corrupção, pela
prática irregular de atos condenáveis pela sociedade
– gostaria de recordar, à Casa e à Nação, que a Câ-
mara dos Deputados abriu processo contra esses
ex-Deputados, e dois deles, antes da conclusão do
processo, resolveram renunciar aos respectivos man-
datos. Os outros, exaustivamente investigados pela
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação da
Câmara dos Deputados, foram inocentados. Tanto
que quando a Deputada Zila Bezerra, depois desse
episódio, concorreu à reeleição, não houve qualquer
argüição de inelegibilidade, e S. Exª foi reeleita.

E, mais, Sr. Presidente: se o Ministério Público –
nós sabemos as razões que o movem – está pedindo
a quebra do sigilo bancário dessas pessoas, cabe à
Justiça decidir. Se houver quebra do sigilo bancário e
ficar comprovado que eles receberam ajuda pecuniá-
ria para votar a favor da emenda que propunha a ree-
leição do Presidente da República, que sejam puni-
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dos. Não vamos acobertá-los de maneira alguma!
Cada um tem de responder pelos atos que praticou.

Entretanto, com exceção dos dois que renuncia-
ram aos mandatos e estão afastados da política, to-
dos – a Deputada Zila Bezerra e os ex-Deputados
Osmir Lima e Chicão Brígido – colocaram as suas
contas bancárias à disposição da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e de Redação da Câmara dos Depu-
tados, à qual cabia decidir se havia ou não procedên-
cia naquela acusação e pedir à Justiça autorização
para quebra do sigilo bancário deles naquela oportu-
nidade. Não hoje, quatro, cinco ou seis anos depois,
às vésperas de uma eleição, apenas pelo fato de que
algumas das pessoas citadas integram a nossa Coli-
gação – o MDA. Vejam a conotação política que se
quer dar a esse episódio!

O Senador Tião Viana, em seu discurso, tam-
bém considerou aético, amoral constituir-se uma coli-
gação partidária com três ou quatro partidos que te-
nham em seus quadros elementos que estão sendo
processados ou que estejam alegadamente amea-
çando de morte o Governador Jorge Viana, por quem
tenho o maior respeito e estima.

Sr. Presidente, V. Exª é um homem experimen-
tado na vida pública – foi Deputado Federal por mais
de 30 anos e também Deputado Estadual –, é uma
das figuras mais respeitadas desta Casa. Conheço V.
Exª há muitos anos. Quando cheguei à Câmara dos
Deputados, em 1974, já encontrei V. Exª lá. Na quali-
dade de advogado, V. Exª sabe que, quando se cele-
bra uma coligação partidária entre agremiações políti-
cas, não se faz em parte, faz-se no todo. Não se pode
chegar para os dirigentes de um partido e dizer:
”Olha, vamos celebrar uma coligação partidária para
concorrer às eleições tais ou quais, mas queremos
que fiquem de fora fulano, sicrano e beltrano, que in-
tegram os quadros do partido tal ou qual“. Não existe
isso. Ou os partidos se coligam integralmente ou não
se faz coligação. Não se pode excluir previamente, de
uma coligação, integrantes de um de seus partidos.

Esse é o entendimento do PMDB, ao se aliar,
nos termos da legislação vigente, com o PFL e com o
PPB, para concorrer às eleições municipais deste
ano. E o nosso projeto, inclusive, dispõe que a coliga-
ção, se tiver sucesso nessas eleições, deve-se proje-
tar também para o ano 2002.

Há proibição nisso? Há alguma vedação consti-
tucional ou legal? Não há, até porque o Partido dos
Trabalhadores, o qual tanto o Senador Tião Viana
quanto a Senadora Marina Silva integram, fez coliga-
ções nas eleições de 1998 com mais 11 partidos, que

vão desde a extrema-esquerda até a extrema-direita,
partidos como o PMN, que foi organizado na época
do Governo Collor, para dar sustentação àquele go-
verno. Partidos, como o PTB, tirado do
ex-Governador Leonel Brizola pelo Sr. Golbery do
Couto e Silva para entregar à Deputada Ivete Vargas,
e é considerado partido de direita. Pois bem, o PT fez
coligação – a chamada Frente Popular do Acre – com
o PTB e o PMN.

Inclusive, nos quadros do PMN, um dos can-
didatos a deputado estadual, que foi o mais votado
naquelas eleições, era irmão do Sr. Hildebrando
Pascoal, a quem a Senadora Marina quer ligar, a nós,
do PMDB, dizendo que ele chefiou o narcotráfico no
Acre e o sindicato do crime. Mas S. Exª não disse,
tampouco o Senador Tião Viana, que o irmão do De-
putado Hildebrando Pascoal foi candidato a Deputa-
do Estadual pela Frente Popular, encabeçada pelo
PT, e foi o mais votado naquela eleição.

Candidato não do PMDB, nem do PFL, nem do
PPB, e, sim, do PMN, que era coligado com o PT nas
eleições passadas.

Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
incoerência de nossos adversários. Acusa-se a famí-
lia Pascoal, com a qual não temos a menor relação
pessoal ou política. Nunca tivemos. Eles nunca inte-
graram os quadros do nosso Partido, a não ser o fale-
cido Vereador Poty Pascoal e a sua mulher, Miriam
Pascoal, que, inclusive, eram rompidos pessoal e po-
liticamente com o Sr. Hildebrando Pascoal e com
esse Deputado, a que me reportei.

Não, então, é que não temos qualquer ligação
com eles.

Vejo a insistência da Senadora Marina Silva em
querer estabelecer conexão política ou pessoal do
PMDB e dos Partidos coligados com a família Pascoal,
porque hoje essa família está em desgraça.

O Sr. Hildebrando Pascoal foi Deputado Esta-
dual, por sinal um dos mais votados; foi o segundo
Deputado Federal mais votado, e foi cassado. Mas
não foi eleito pelo PMDB. Ele integrava os quadros do
PFL antes de fazermos essa coligação. E ainda que
ele estivesse participando dos quadros do PFL no
momento em que celebramos essa coligação, esse
argumento não iria inviabilizá-la. Isso porque o Sr. Hil-
debrando Pascoal é uma pessoa isolada, ele respon-
de pelos seus atos. Não se pode, então, querer conta-
minar todo um partido pelo fato de haver, em seus
quadros, um deputado que foi cassado. Todos os Par-
tidos, no Congresso Nacional, tiveram parlamentares
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cassados. Isso comprometeu o conjunto, a tradição
do partido? De maneira alguma.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Con-
cedo o aparte, com muito prazer, à Senadora Marina
Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Nabor Júnior, V. Exª faz referências ao fato de um dos
integrantes do PMN, que fez parte da coligação da
Frente Popular, ser irmão do ex-Deputado Hildebran-
do Pascoal. V. Exª também disse que o PMN é um
partido de direita pelo fato de ter sido fundado à época
do Presidente Collor. Se esse raciocínio fosse legíti-
mo, qualquer partido criado à época da ditadura teria
necessariamente vinculação com quem fosse o go-
vernante de plantão. Isso não tem nada a ver.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sena-
dora Marina Silva, interrompo V. Exª para dizer que
sei onde quer chegar. Mas quero dizer que o MDB,
que depois se transformou no PMDB, Partido que te-
nho muito prazer de integrar, foi exatamente organi-
zado para se opor à ditadura implantada em 1964.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Nabor Júnior, o que estou querendo dizer a V. Exª é
que a existência de um partido à época de uma dita-
dura... Não vou defender o PMN, porque só tenho
credenciais para defender o meu Partido, o Partido
dos Trabalhadores. Só quero dizer a V. Exª que o fato
de um partido ser criado à época de um governante
de plantão, que tenha problemas em relação a sua
ação política, não significa que esse partido seja seu
herdeiro. Outro aspecto em que penso consistir a
nossa diferença – talvez V. Exª não tenha entendido ou
eu não me tenha feito entender – é o de que, quando V.
Exª diz que o irmão do Deputado Hildebrando Pasco-
al participou, por intermédio do PMN, da Coligação da
Frente Popular, V. Exª esquece-se de dizer algo que é
fundamental: hoje, quem está na linha de frente, fa-
zendo tudo para que essas pessoas sejam processa-
das e que se empenhou para que a Assembléia des-
se autorização para o processo são Deputados e mili-
tantes do Partido dos Trabalhadores, porque não vin-
culamos ética a acordo político. O fato de ter apoiado,
ou não, naquela época em que aqueles episódios na
figura dele não estavam postos, não significa que as
pessoas tivessem que ser coniventes. Hoje, quem
está fazendo de tudo para que a Justiça seja feita no
Acre, punindo Hildebrando e seu irmão e quem quer
que esteja envolvido, o Suplente de Deputado Alek-
sandro da Silva é o Partido dos Trabalhadores, jun-

tamente com a Justiça, com a CPI e com o Ministério
Público Federal. Não abdicamos desses princípios.
V. Exª não compreendeu, quando falei que não há
problema em fazer oposição ou coligação. Sou uma
pessoa que defende a democracia. O que penso é
que existem pessoas que são joio demais para fica-
rem tão visíveis. E elas estão assumindo a linha de
frente, Senador Nabor Júnior. O Deputado Aleksan-
dro é uma pessoa que tem uma biografia que não
pode ser aceita por pessoas de bem, assim como o
Deputado Hildebrando Pascoal e Narciso Mendes,
com quem V. Exª teve tantos embates históricos – eu
os vi –, à época da nossa campanha para o Senado.
Presenciei o cabo-de-guerra com o ex-Deputado Nar-
ciso Mendes, e V. Exª estava ali no confronto. É isso
que não estamos entendendo. O fato de haver uma
coligação com os partidos tradicionais, de direita, é
um direito democrático. Agora, existem pessoas no
comando, na linha de frente, que não deveriam estar
nessa posição. V. Exª disse: ”A Senadora Marina não
pode ficar ditando regra para o meu comportamento“.
Não desejo fazer isso. Eu afirmei que existem pesso-
as – até citei V. Exª como uma delas – que têm um
passado e uma biografia a serem honrados, com as
quais V. Exª deveria realizar um movimento com es-
sas pessoas, como João Correa, José Bistene, Jorge
Kalume, as quais, apesar das divergências, tenho
respeito. O problema é que Narciso Mendes, Alek-
sandro da Silva e alguns que hoje estão no comando
do MDA, com V. Exª, depõem contra essa coligação.
Fazer oposição é legítimo, mas eles estão articulando
um grupo para assassinar o Governador. Existe uma
fita gravada, à qual podemos assistir no Gabinete do
Senador Tião Viana. Deus livre que isso aconteça.
Mas como ficaria V. Exª, depois que acontecesse
uma desgraça como essa? Sei que V. Exª não a de-
seja. V. Exª, inclusive, é amigo pessoal do pai de Jor-
ge Viana.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – E do
próprio Governador. O primeiro emprego do Governa-
dor Jorge Viana quem deu fui eu, como Governador.
O primeiro emprego do Governador Jorge Viana
quem deu fui eu, como Governador.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Então,
Senador Nabor Júnior, entenda isso não como algo
que signifique ditar regras para V. Exª, mas até como
uma consideração a V. Exª. Penso que esses bandi-
dos não deveriam estar jamais liderando processo
político, porque se escondem atrás da política para
comandar um grupo de assassinos e narcotraficantes
que deseja assassinar aqueles que querem ver as
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instituições funcionar no Acre. Vamos separar o joio
do trigo, fazer o bom combate, com regras claras,
com pessoas que estão disputando idéias, encami-
nhamentos e projetos. Com quem está disputando
quadrilha não há como conversarmos. Para esses te-
mos que dar o tratamento que merecem. Se V. Exª
estiver junto com eles, não haverá outro jeito: teremos
que falar do MDA como um todo, porque eles assu-
mem uma posição de comando. É nesse sentido, ja-
mais no de ditar regra ao comportamento de V. Exª,
uma pessoa cuja vida pública acompanhei desde me-
nina. Quem sou eu para ditar regra? Entretanto, do
ponto de vista da ética, da defesa dos direitos huma-
nos, do respeito à vida de pessoas que estão dando
uma contribuição para que aquele Estado seja passa-
do a limpo, não poderia deixar de fazer esse apelo,
até para ficar de bem com a minha consciência.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senadora Marina Silva. Gostaria de aduzir
alguns esclarecimentos ao aparte de V. Exª. Se os
Deputados que integram a Frente Popular votaram no
sentido de conceder autorização para que o Deputa-
do Aureliano Pascoal fosse processado por suspeita
de envolvimento em crimes ocorridos recentemente
no Acre, a Bancada do PMDB também votou favorá-
vel a isso, até porque Aureliano Pascoal, na campa-
nha passada, não estava no palanque do PMDB, nem
dos partidos que hoje integram o MDA, mas exata-
mente no palanque da coligação do partido de V. Exª,
que sabe disso. Tanto o Deputado Cosmoty Pascoal,
irmão do Sr. Hildebrando Pascoal, quanto o Coronel
Aureliano Pascoal, seu primo, participavam da cam-
panha da Frente Popular e, por conseguinte, estavam
nos palanques, em favor da eleição do atual Governa-
dor, Jorge Viana.

Senadora Marina Silva, V. Exª contesta esse
fato?

V. Exªs têm insistido em que a coligação MDA
está contaminada, pelo fato de o Sr. Narciso Mendes
integrá-la e ter uma estação de televisão e um jornal.
No entanto, entre os quatro ou cinco jornais, as rádios
e as emissoras de televisão do Acre, é através deles
que a oposição consegue o acesso mais direto à opi-
nião pública. Isso incomoda V. Exª, porque, segundo
a ótica do atual Governo, não deveria existir nem
Oposição, nem o acesso desta à rádio, à televisão,
aos meios de comunicação. O Governador está gas-
tando uma fábula para alimentar alguns órgãos de di-
vulgação no Acre, enquanto nós mendigamos um es-
paço na televisão e no jornal do Sr. Narciso Mendes,
porque não temos acesso aos outros – com exceção

de A Gazeta, cuja linha editorial equilibrada nos pro-
picia um pequeno espaço.

Mas existem os que funcionam exclusivamente
financiados pelo Governo do Estado.

Vejam como as coisas são diferentes daquilo
que se diz aqui. Hoje se incrimina Narciso Mendes:
pelo fato de integrar o MDA, ”está ameaçando o Go-
vernador“, ”é uma pessoa nociva à sociedade“. Mas,
há dois anos, Senadora Marina Silva e Senador Tião
Viana, o então candidato a Governador, Jorge Viana,
fez mais de oito reuniões com o Sr. Narciso Mendes. O
próprio Narciso Mendes já desafiou o Governador pu-
blicamente para que desmentisse isso, e este nunca o
fez. Isso porque efetivamente tinha interesse em que a
Coligação, já naquela oportunidade, não funcionasse
– e, para conseguir isso, valeram-se do fato de que
Narciso Mendes tinha um jornal e uma televisão. Ao
atraí-lo, S. Exª e o ex-Deputado Carlos Airton inviabili-
zaram o funcionamento da Coligação, que deveria
apresentar um candidato comum aos três partidos.

Então, o atual Governador, Jorge Viana, reu-
niu-se várias vezes com Narciso Mendes, até altas
horas da noite, para tramar e conseguiu implodir a co-
ligação que, naquela época, apoiava a candidatura à
reeleição do Governador Orleir Cameli. E, depois da
implosão dessa coligação, que era chamada de Fren-
tão, Orleir Cameli desistiu da sua candidatura.

Quer dizer, há dois anos o Narciso era um herói,
era um homem que servia aos interesses do PT.
Então, não havia mácula contra ele. Está havendo
agora porque ele hoje está encabeçando a Oposi-
ção, porque tem a televisão e tem o jornal, coisas
que V. Exªs, do PT, não estão admitindo.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Nabor Júnior?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço,
com prazer, o aparte do nobre Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Nabor Júnior, naturalmente não tenho, como
representante de Minas Gerais, condições nem legiti-
midade para abordar o aspecto ligado à política do
Estado do Acre. Tenho naturalmente o dever de trazer
aqui a palavra de um companheiro de partido, alguém
que o conheceu há dez anos, quando V. Exª partici-
pou, em Belo Horizonte, de uma grande reunião na-
cional dos Presidentes do PMDB dos Estados. Na-
quela ocasião pude constatar a forma com que V. Exª
foi tratado por todos os Presidentes que ali estavam:
com consideração, carinho e respeito pelo que V. Exª
representa nesse partido, que, na realidade, é aquele
que originou praticamente todos os outros que hoje
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representam a sociedade brasileira, heterogênea
como é. E o PMDB, que tomou esse nome por força
de casuísmos do período de exceção que já vivemos,
continua firme, trazendo no seu quadro homens da
sua cepa, da sua estirpe, da sua cultura, da sua res-
peitabilidade e de tudo aquilo que tem feito de V. Exª,
como componente da Mesa do Senado, um dos
nossos grandes representantes. É por isso, eminen-
te Senador Nabor Júnior, pelo que ouvi a respeito de
V. Exª, de companheiros como Joaquim de Melo Frei-
re, como Armando Costa e como o saudoso Presi-
dente Tancredo Neves, que intervenho nesta hora.
Ainda que não possa falar sobre o Acre, posso falar
sobre V. Exª e do orgulho do PMDB em tê-lo em seu
quadro. O PMDB orgulha-se de ter um homem com o
passado de V. Exª. Portanto, eu não poderia deixar
de trazer aqui uma palavra de solidariedade a V. Exª,
com o maior respeito que lhe cabe, e aos outros
representantes do Acre, que aqui estão, colegas que
admiro e respeito. Mas é o PMDB, na pessoa de V. Exª,
que merece de nós esse aplauso, esse apreço, essa
consideração e esse respeito, porque V. Exª tem feito
jus a tudo isso, pelo seu passado, por tudo aquilo que
V. Exª tem representado no Partido a que temos a
honra de pertencer.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sena-
dor José Alencar, fico muito lisonjeado e agradecido
pelas considerações que V. Exª acaba de tecer a res-
peito deste modesto representante do Estado do
Acre.

Na verdade, não tenho nada de excepcional. Eu
já disse aqui, em aparte ao Senador Tião Viana, que
todos nós temos os nossos defeitos. Temos as nos-
sas virtudes, temos os nossos defeitos. Eu, como ser
humano, também tenho as minhas virtudes e tenho
um grande número de defeitos, dos quais eu procuro
aqui e acolá me corrigir.

Agora, tenho uma qualidade com a qual sempre
procurei pautar toda minha vida: a coerência nos
meus atos, mantida na minha vida pública, que herdei
do meu saudoso pai.

Se amanhã ou depois houver a possibilidade de
celebrar uma coligação com o PT no Acre – e já hou-
ve, chegamos até a conversar a respeito, tentando
viabilizá-la na eleição passada, quanto tive conversa-
ções com o então candidato Jorge Viana, e eu defen-
dia muito isso – não tenho o menor receio, a menor
restrição, porque é um Partido legal, constituído de
acordo com a lei e nós podíamos nos coligar com ele.
Mas só que isso não foi possível e ele coligou-se com
outros Partidos, inclusive com esses a que me repor-

tei, o PMN e o PTB, o PDT, o PC do B, o PSB – eram
12 Partidos. Então, até por uma questão de sobrevi-
vência partidária, resolvemos nos coligar com o PFL e
com o PPB.

Agora, se nos quadros desses Partidos existe al-
guma pessoa a quem está sendo imputada qualquer
responsabilidade criminal, cabe denunciar e a Justiça
julgar. Se eles forem condenados serão, então, retira-
dos do convívio social. Se existem ameaças contra o
Governador Jorge Viana, se isso realmente for verda-
deiro, eu as deploro, condeno, não aceito. Sou uma
pessoa visceralmente contra a violência, parta de
quem partir e seja contra qualquer pessoa, pode ser
contra o meu maior inimigo, não admito a violência.
Sou contra a violência e contra a injustiça. Se essas
pessoas têm alguma coisa a pagar, que paguem na
Justiça. Agora, o que não pode é querer nos atribuir fa-
tos porque estamos coligados com um determinado
Partido e esse ser integrado por pessoas que eventu-
almente podem ter cometido algum deslize pessoal ou
na vida pública; não temos responsabilidade alguma
nisso. Cada um responde pelos seus atos.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Pois
não. Ouço, com muita honra, o aparte de V. Exª, Se-
nador Renan Calheiros.

O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Nabor Júnior, estou aqui assistindo a este debate,
que é natural, espero que circunstancial. A política, to-
dos sabemos, muitas vezes se faz exatamente da di-
vergência. O importante é que essas discussões
prosperem no rumo da construção de uma sociedade
melhor, de um Estado mais forte. Em colaboração
com os argumentos de V. Exª, quero dizer que, quan-
do Ministro da Justiça, tive oportunidade de mandar
para o Acre, para fazer profunda investigação, rigoro-
sa mesmo, relatório sobre as atividades do
ex-Deputado Hidelbrando Pascoal. Peguei os resul-
tados e, diante do que vi, fiz questão de pessoalmen-
te levá-los ao Presidente da Câmara, Michel Temer. A
partir daquele momento, S. Exª passou a tratar do as-
sunto com outros olhos. E o PMDB, em todos os mo-
mentos, colaborou com isso. E o fará. O combate ao
crime tem que ser efetivamente permanente, dura-
douro, continuado. Só assim vamos fazer com que o
Estado cumpra a sua parte. A grande divergência dos
argumentos que se colocam com relação a essa
questão de armas é exatamente isto: em nenhum mo-
mento dissemos que a proibição acabaria com a vio-
lência. Não. Isso é medida que pode caminhar parale-
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lamente a outras. O Governo tem que fazer a sua par-
te. E fez. Modestamente colaborei com isso, no caso
do Hidelbrando Pascoal. V. Exª e o PMDB também.
Era um testemunho que gostaria de dar, porque, a
exemplo do que disse aqui o Senador José de Alen-
car, refletindo o pensamento dos nossos companhei-
ros PMDB, V. Exª é aqui uma espécie de ponto de en-
contro de todos nós. E é exatamente nessa condição
que ouso fazer esse aparte agora.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB AC) – Muito
obrigado, Senador Renan Calheiros.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de fazer
mais duas observações. A decisão tomada no ano
passado, de formalizar essa coligação com o PFL e o
PPB no Estado do Acre, hoje integrada ao Movimento
Democrático Acreano, não teve como objetivo precí-
puo ou exclusivo tentar fazer Oposição sistemática ao
Governo Jorge Viana. Nós temos um projeto político e
administrativo para o Estado do Acre. Não é só a Fren-
te Popular que tem; nós também temos o nosso proje-
to e buscamos a solução dos problemas que afligem a
população do Estado do Acre. Integram essa coliga-
ção ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados
federais, ex-deputados estaduais, lideranças, prefei-
tos, vereadores são várias pessoas da maior credibili-
dade, lideranças tradicionais, lideranças novas. Há
também jovens.

Nós temos um projeto político. Evidentemente,
todo projeto político, desde que assim possa ser con-
siderado, busca sempre chegar ao poder, e estamos
trabalhando com isso. Também estamos assumindo
uma postura de Oposição ao atual Governo, como o
PT também já fez no passado, sendo Oposição inclu-
sive ao meu Governo, quando fui Governador. Então,
é um projeto político que qualquer partido tem.

Se hoje estamos exercendo uma Oposição vi-
gorosa ao Governo do Estado do Acre, é porque te-
mos encontrado elementos para isso. Existem denún-
cias de irregularidades, como já tivemos a oportuni-
dade de trazer ao conhecimento do Senado Federal,
e, na Assembléia Legislativa, os nossos Deputados
Estaduais também o fizeram. Existem motivos, evi-
dências de irregularidades.

Desse modo, o papel da Oposição é exatamen-
te falar em nome daqueles que não podem fazê-lo,
que não têm acesso às tribunas dos parlamentos, à
rádio, à televisão, nem ao jornal. A Oposição é para
isso.

Foi na Oposição, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que cresci politicamente no Estado do Acre.
Dos meus quarenta anos de mandato, trinta deles fo-

ram na Oposição aos governos estaduais. Inclusive
nos tempos mais duros da ditadura, quando por qual-
quer razão se cassava o mandato de um Parlamen-
tar, eu mesmo tive o meu mandato em risco durante
muitas vezes, porque fazia Oposição a um Governa-
dor que usurpou o poder no Estado do Acre. Um co-
mandante de um destacamento que arrombou a porta
da Assembléia, no dia 13 de maio de 1964, sitiando-a,
colocou os seus soldados para intimidar os Deputa-
dos, obrigando-os a emendar a Constituição.

Obrigou os Deputados, durante uma noite, a
emendar a Constituição em primeira, segunda dis-
cussão e redação final, permitindo a eleição indireta
do Governador. Ele imediatamente lançou seu nome
e, naquela mesma noite, foi eleito Governador. Depo-
is, mandou para o Rio de Janeiro o Governador legal
e constitucionalmente eleito, o saudoso Governador
José Augusto de Araújo, dizendo que nada lhe acon-
teceria – mas, quando ele lá chegou, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, foi preso pelo Exército.

Foi àquele arbitrário que eu fiz firme oposição,
na época em que isso implicava risco de cassação do
mandato.

Quantas noites, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, eu e minha família dormimos sobressalta-
dos, porque sobre mim pesavam ameaças? Eram
acusações que esse Governador mandava, para ten-
tar cassar o mandato que o povo do Município de Ta-
rauacá, o meu Município de origem, me conferiu. Foi,
portantto, nos momentos mais cruciais deste País,
durante a ditadura militar, quando se corria risco de
ter o mandato cassado, de ser preso e até mesmo de-
portado, que tive a coragem de fazer Oposição.

Muitos dos que hoje nos acusam, à época esta-
vam ao lado dos que sustentavam a ditadura implan-
tada no País em 1964. Não quero fazer referência a
qualquer nome – mas, se houver necessidade, no
momento oportuno, eu o farei.

Naqueles tempos, Sr. Presidente, quando cor-
ríamos o risco até de ser seqüestrados, como muitos
foram, de desaparecer ou ter a sua família jogada ao
opróbrio e à miséria, enfrentei, lá, como Deputado
Estadual, durante doze anos, a ditadura e, como De-
putado Federal aqui, durante outros oito anos. Então,
não me causam temor essas ameaças, que querem
fazer sobre mim, pelo fato de, hoje, o meu Partido in-
tegrar uma coligação democrática, formalizada de
acordo com a lei, que visa alcançar realmente objeti-
vos políticos e conduzir o Acre para os seus verdadei-
ros destinos.
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O Sr. Tião Viana (Bloco/PT AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB AC) – Concedo
o aparte ao Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT AC) – Senador Na-
bor Júnior, entendo perfeitamente as razões de V. Exª
tentar justificar sua vida pública. Isso é muito impor-
tante, porque V. Exª está em pleno debate no Estado
do Acre e é membro de um Partido no plano nacional.
Entretanto, não entendo alguns argumentos de V.
Exª. V. Exª afirma não querer trazer mais assuntos pa-
roquiais para o Senado Federal. Senador Nabor Júni-
or, eu não tenho duas caras. V. Exª e setores do seu
Partido ficam mandando bilhetinhos para a imprensa,
para grandes jornais e para ministérios, fazendo de-
núncias mentirosas sobre o Governo do Acre. E aqui
faz o silêncio. Essa não é uma atitude elevada, do
meu ponto de vista. V. Exª faz parte de um Partido que
perdeu toda sua representação federal, porque abriu
mão da coerência no Acre. No plano nacional, tenho
respeito histórico pelo PMDB. O Senador Renan Ca-
lheiros afirma ter sido um auxiliar no combate ao cri-
me organizado no Acre, quando Ministro de Estado.
Pergunto: V. Exª, algum dia, foi pedir a apuração do
caso Hildebrando Pascoal ao Ministro da Justiça ou a
qualquer pessoa? Nunca. Defendeu inclusive, de ma-
neira indireta, dessa tribuna, neste mesmo local, a fi-
gura do ex-deputado. É lamentável essa postura, Se-
nador Nabor Júnior. Quando se quer preservar e culti-
var a coerência, o caminho é outro. Recentemente,
esta semana, houve o julgamento da tentativa de ho-
micídio de um membro histórico do PMDB, Sr. Valter-
lúcio, que V. Exª conhece muito bem, Secretário de
Finanças da Prefeitura do PMDB. Ele levou três tiros.
Foi um crime encomendado, executado pelo esqua-
drão da morte, ligado a pessoas que V. Exª sabe mui-
to bem. O julgamento acaba de ocorrer e, durante
todo o processo, desde a tentativa de assassinato,
ele encontrou o silêncio de V. Exª e de seu Partido no
Acre. Teve de enfrentar sozinho um tribunal, que con-
denou a onze e a treze anos os mandantes do crime.
Ele se desfiliou de seu Partido, porque não tinha con-
dições de conviver com a prática antiética estabeleci-
da. Então, isso é muito ruim e muito triste de imaginar.
A Senadora Marina Silva e nós, do PT, gostaríamos
de encontrar um Senador Nabor Júnior coerente
com a construção de um Estado ético e decente.
Mas V. Exª faz silêncio quando sabe que o Deputado
Hildebrando Pascoal fazia negociações com o seu
Partido para manter-se no poder, para influenciar o
Governo, e terminou associado ao Governo Orleir

Cameli e ao assassinato do pistoleiro Hugo, no Piauí,
que foi degolado e condenado. E um dos motivos da
suspeita de condenação do Deputado Hildebrando
Pascoal saiu de dentro do gabinete do Governo que
V. Exª apoiou, que foi o Governo Orleir. Então, V. Exª
demoliu, destruiu o suporte. Construiu, por quarenta
anos, uma vida pública em cima de areia e não em
cima de rocha. Sei que V. Exª foi militante da UDN jo-
vem no Amazonas. Isso não é nada. V. Exª agiu como
homem do MDB e do PMDB. Agiu, e não tem que ne-
gar isso não. Agora, não jogue fora a coerência, por-
que é muito ruim. Nós, Senador, estamos enfrentan-
do tudo – o crime organizado, o narcotráfico, a corrup-
ção do dinheiro público, que V. Exª sabe que quase
destruíram o Acre inteiro. Tantas crianças morreram
nos hospitais por causa da corrupção do dinheiro pú-
blico e desse grupo de máfia que se instalou dentro
do Acre. E V. Exª hoje está unido a parte deles. Se re-
uníssemos os ex-governadores – alguns daqueles
que V. Exª mencionou – e alguns ex-Deputados Fe-
derais numa condenação rápida da Justiça, somari-
am mais de mil anos de condenação. E V. Exª está
sob o mesmo guarda-chuva. Não faça isso, não jogue
fora a coerência de uma vida pública, porque isso não
faz bem ao povo do Acre e à imagem que V. Exª quer
cultivar dentro desta Casa.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Esse é
um conceito pessoal de V. Exª e evidentemente não
tenho como com ele concordar, porque as expres-
sões que V. Exª usou me colocam como uma pessoa
execrável, como um homem que não tem passado lá
no Acre. O pai de V. Exª conviveu comigo na Assem-
bléia e na Câmara dos Deputados e me conhece mui-
to bem, conhece a minha família e conhece a minha
tradição.

Senador Tião Viana, eu queria ver V. Exª provar
que, em algum momento de minha atuação no Sena-
do, eu tenha assomado à tribuna para defender Hilde-
brando Pascoal. Pelo contrário, vim aqui para defen-
der a sociedade acreana, num momento em que, ha-
vendo meia dúzia de pessoas envolvidas, a imprensa
queria caracterizar o povo do acre como comprometi-
do com o narcotráfico. O Senador Renan Calheiros
sabe disso, pois quando fui ao seu gabinete e ele me
comunicou que havia indícios do envolvimento do
Deputado Hildebrando Pascoal, eu lhe disse que de-
veriam ser apurados esses indícios. S. Exª mandou
apurá-los e trouxe o resultado dessa investigação
para o Deputado Ibsen Pinheiro, que é do PMDB. Em
nenhum momento eu o defendi.
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Agora, o irmão dele e o primo dele é que estive-
ram no palanque de V. Exª e do Governador Jorge
Viana na eleição passada, em 1998, quando foi o de-
putado mais votado pela coligação de V. Exª. Eles
não estiveram no palanque do PMDB.

V. Exª falou que não temos mais nenhum depu-
tado federal. Não temos exatamente pelo fato de que
o então candidato Jorge Viana conseguiu junto ao Sr.
Narciso Mendes, conseguiu junto ao Sr. Carlos Air-
ton, conseguiu junto até ao Sr. Paulo Maluf inviabilizar
a coligação que iríamos fazer para as eleições de
1998. Lutamos com dificuldade, sem dinheiro! O par-
tido de V. Exª foi o partido que mais gastou em todas
as campanhas eleitorais do Estado do Acre, inclusive
se comenta lá que recebeu dinheiro do próprio ex-Go-
vernador Orleir Cameli. Assisti a um discurso em Cru-
zeiro do Sul ....

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Comentam
aqui que V. Exª recebeu R$5 milhões pelo voto favo-
rável a Luiz Estevão. Comentário é comentário, não
tem valor de prova, Senador!

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – V. Exª
prove isso, então!

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Eu não.
Estão comentando. V. Exª acabou de falar sobre o
que comentam no Acre.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Pois é,
então que provem que eu recebi esse dinheiro.

Agora, o Governador Jorge Viana nunca des-
mentiu a acusação de que teria recebido dinheiro da
Consilux e também de Orleir Cameli, com quem se re-
uniu várias vezes em Cruzeiro do Sul, depois que o
ex-Governador deixou o cargo. As pessoas de Cru-
zeiro do Sul são testemunhas, o Deputado César
Messias – V. Exª disse que ele tinha a gravação da-
quela reunião que realizamos em Cruzeiro do Sul,
MDA – disse publicamente que assistiu quando o en-
tão candidato Jorge Viana foi procurar Orleir Cameli
para pedir ajuda para a sua campanha e que ele havia
recebido essa ajuda.

Já este Senador que vos fala nunca recebeu um
tostão de Orleir Cameli.

Desafio qualquer pessoa a provar que alguma
vez, durante todos esses 40 anos, eu tenha praticado
qualquer ato que desabone a minha conduta, que eu
tenha recebido ajuda espúria de quem quer que seja.

Vou dizer mais a V. Exª sobre essa história de
que eu teria recebido dinheiro do Luiz Estevão: o meu
filho, que V. Exª conhece, comprou um carro que não
está podendo pagar – quem está pagando as presta-
ções sou eu. Outro dia ele foi tentar trocar o carro junto
ao Grupo OK e eu disse a ele: ”Não vá trocar o carro!
Anuncie o carro no Correio Braziliense para ven-
dê-lo, para que amanhã ou depois não venham a dizer
que você trocou o carro no Grupo OK porque seu pai

votou contra a cassação de Luiz Estevão“. V. Exª o co-
nhece, pergunte a ele. Repito o que disse a ele: ”Não
vá trocar o carro lá, eu fico pagando as prestações do
seu carro, mas não vá se submeter a isso para não dar
margem a que amanhã venham dizer que eu votei
contra a cassação de Luiz Estevão pelo fato de a firma
dele ter trocado o seu carro por um carro mais barato,
porque você não está podendo pagar“.

Como é que eu iria receber R$5 milhões? Mi-
nhas contas estão aí, no Banco do Brasil, para quem
quiser ver!

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Então, não
faça comentários contra o Governador.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O que
eu disse e reafirmo – V. Exª procure saber – foi a res-
peito do que disse o Deputado César Messias. Ele já
declarou na Assembléia e em Cruzeiro do Sul que as-
sistiu quando o então candidato Jorge Viana foi a Cru-
zeiro do Sul e recebeu ajuda do Sr. Orleir Cameli, ho-
mem que hoje vocês vivem atacando e querendo vin-
cular a nós, que não tivemos nenhuma ligação com
ele. Nós fizemos oposição durante dois anos ao go-
verno dele. Depois houve, realmente, a tentativa de
formalizar essa coligação com o PFL, cujos quadros
ele eventualmente integrava. Mas o trabalho de Jorge
Viana e de outras lideranças do PT inviabilizaram
essa coligação e Orleir Cameli desistiu de sua candi-
datura.

É preciso dizer, porém, que eu o acompanhei,
como todos os integrantes da bancada federal, em
muitas audiências que ele teve em Brasília, nos mi-
nistérios, para tentar liberar recursos para o Estado
do Acre. Agi da mesma forma em relação ao irmão
de V. Exª, quando prefeito e, ultimamente, como go-
vernador. V. Exª sabe que há meses eu participei de
várias audiências junto com o Governador Jorge Via-
na, em vários ministérios, para tentar conseguir recur-
sos para o Acre. Durante todo o período em que ele
foi prefeito de Rio Branco, até procurador dele eu fui,
assinando convênios pela municipalidade. O meu ga-
binete vivia à disposição do secretário Gilberto Sique-
ira, que era o seu Secretário de Planejamento.

Veja V. Exª que essas acusações não proce-
dem. Elas são fruto de uma disputa política que se
está travando no Estado do Acre. O Partido de V. Exª
é forte, a coligação que V. Exª integra é forte. Nós
também temos que procurar nos fortalecer para tentar
conseguir um desempenho favorável nas eleições
municipais deste ano.

Sr. Presidente, agradeço a generosidade de V.
Exª e peço desculpas por qualquer eventual exaltação
que eu tenha cometido aqui na tribuna desta Casa.

Muito obrigado pela atenção.
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Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Ge-
raldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Djalma Bessa.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Srªs e
Srs. Senadores, o tempo da sessão está esgotado,
mas a Mesa a prorroga por quinze minutos, para que
os Senadores inscritos façam os seus pronuncia-
mentos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, com todo respeito, quero di-
zer que pacientemente aguardei os oradores e cedi,
por duas oportunidades, a minha vez de falar. Por
isso, quero que me seja dado o mesmo tratamento
que os outros tiveram. Que V. Exª prorrogue a sessão
por vinte minutos, para que os oradores que espera-
ram até agora possam falar! Caso assim não se pro-
ceda, os Senadores estarão sendo tratados de mane-
ira desigual, e eu, sinceramente, com todo respeito,
não concordo com isso.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Senador
Renan Calheiros, mais cinco ou dez minutos não fa-
rão diferença.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falarei rapidamen-
te tendo em vista a inscrição de outros oradores e o
término da sessão.

Venho à tribuna para fazer um registro que con-
sidero extremamente importante. Tem tomado conta
da imprensa e é discussão política a restruturação na
forma de abordagem, de execução e de propositura
do Orçamento federal.

Vários Srs. Parlamentares, ao longo dos últimos
anos – faço parte da Comissão de Orçamento e tenho
tratado dessa questão lá também –, têm falado da ne-
cessidade da obrigatoriedade da execução orçamen-
tária e, mais do que isso, da melhoria e da moderniza-
ção da sua proposição e da sua discussão no Con-
gresso Nacional.

Depois da aprovação do último Orçamento,
houve um contingenciamento muito forte de parte dos
recursos orçamentários, principalmente nas áreas
operacionais e executivas dos orçamentos dos Mi-
nistérios.

Sr. Presidente, venho à tribuna hoje para, em rá-
pidas palavras, registrar que, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, sou Relator da Proposta
de Emenda à Constituição nº 22, de autoria do Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães e outros Srs. Senado-
res, que propõem exatamente a obrigatoriedade da

execução orçamentária depois que o Orçamento é
aprovado.

Essa proposta orçamentária tem aspectos im-
portantes, dos quais eu ressaltaria rapidamente dois.
O primeiro estabelece que a sessão legislativa não se
encerrará sem a deliberação sobre o projeto orça-
mentário anual. Ou seja, sendo aprovada essa pro-
posta, teremos, necessária e forçosamente, de votar
o Orçamento da União na sessão legislativa anterior à
vigência desse mesmo Orçamento, o que é um fato
extremamente importante e positivo. Assim proce-
dendo, poderemos evitar o que ocorreu neste ano,
quando somente tivemos condições de aprovar o
Orçamento federal referente ao ano que já estava
transcorrendo em abril.

Um outro dispositivo importante é o seguinte: a
programação constante da Lei Orçamentária Anual é
de execução obrigatória, salvo se aprovada pelo Con-
gresso Nacional solicitação de iniciativa exclusiva do
Presidente da República para cancelamento ou conti-
genciamento total ou parcial da dotação. Isso quer di-
zer, Sr. Presidente, que o contigenciamento ou qual-
quer tipo de providência de cancelamento terá de ser
proposto pelo Presidente da República e aprovado
pelo Congresso Nacional. Não será apenas mais uma
portaria ou um decreto contingenciando parte da de-
cisão política orçamentária que foi tomada pelo Con-
gresso quando aprovou a lei orçamentária. Muitos as-
pectos são importantes. Quero aqui fazer uma ressal-
va, inclusive por caráter de justiça: já conversei com o
Ministro Martus Tavares, já estamos discutindo com a
área orçamentária e econômica do Governo, e essa
propositura da obrigatoriedade da execução tem sido
recebida com entusiasmo e com positividade por par-
te dos setores técnicos que executam o orçamento.
Entendo que há margem para se caminhar e se apro-
var uma proposta como essa, que, efetivamente, irá
fortalecer a decisão dos políticos e do Congresso e,
mais do que isso, viabilizar o planejamento de obras
dos Estados e Municípios que têm seus recursos
aprovados. Portanto, como Relator, gostaria de fazer
esse registro, estou aberto às idéias dos companhei-
ros e de todos aqueles que quiserem discutir essa
matéria e registro, também, que já estamos conver-
sando com setores do Governo exatamente para defi-
nir procedimentos operacionais que possam fazer
com que essa decisão política, encaminhada pelo
Congresso e aprovada, possa ser operacionalizada
em curto espaço de tempo.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço,
com satisfação, o aparte do Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Romero Jucá, quero trazer aqui uma palavra
de congratulação pela forma com que V. Exª comenta
a proposta de emenda constitucional de autoria do
nosso eminente Presidente, Senador Antonio Carlos
Magalhães. Ela irá resolver, de forma cabal, o proble-
ma da obrigatoriedade, por parte do Executivo, em re-
lação à lei orçamentária. Como V. Exª sabe, tenho um
projeto de emenda constitucional de minha autoria,
que foi apresentado em janeiro deste ano e ganhou o
nº 2/2000. Na apresentação, recebeu a assinatura de
todos os Senadores que estavam presentes à Casa,
em número, parece-me, de 70 Senadores. E essa
proposta foi examinada, votada e aprovada, esta se-
mana, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Minha proposta apenas defende as emendas
individuais dos Parlamentares, defende a obrigatorie-
dade no cumprimento, pelo Executivo, das emendas
individuais dos Parlamentares, que representam, do
ponto de vista quantitativo, do ponto de vista de valor,
do ponto de vista de cifra, uma parcela insignificante
do Orçamento...

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Algo em
torno de R$600 milhões.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – ...algo em
torno de R$900 milhões. Isso em um orçamento de
cerca de R$300 bilhões é igual a 0,03%, ou seja, qua-
se nada, muito menos do que 0,5%. Portanto, essa
minha emenda constitucional, se aprovada, como es-
pero que seja, representa apenas um primeiro passo
em relação à emenda do eminente Senador Antonio
Carlos Magalhães, de que fala V. Exª nesta sessão. E
posso dizer que tive o cuidado de procurar o eminente
Presidente da Casa, quando apresentei a proposta, e
S. Exª foi o primeiro a assiná-la. E depois que assisti à
apresentação dessa emenda por parte de S. Exª,
quando S. Exª reconheceu o tempo em que ela pode-
ria tramitar pela Casa, chegando a falar em um ano e
meio, e considerando que provavelmente ela viria a
entrar em vigor apenas no próximo Governo, eu o
procurei e disse que iria tocar a minha emenda para
frente, já que representava uma insignificância em
termos de valor, mas representava fato relevante
para prestigiar, para respeitar os companheiros, não
só do Senado como da Câmara, nas emendas indivi-
duais. E S. Exª concordou, visto que não afetaria em
nada o trabalho de tramitação da sua emenda. A mi-
nha emenda é, portanto, apenas um primeiro passo,
um primeiro degrau para alcançarmos o patamar mai-

or, que é a emenda do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. Agradeço, pois, a concessão do aparte, porque
não poderia deixar de registrar, neste instante, o fato
de que a minha emenda já foi aprovada na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e deverá chegar
ao plenário já na próxima semana, se Deus quiser,
quando poremos cabo a uma das questões que mais
constrangem o Parlamento nacional. Muito obrigado
e parabéns pelo registro trazido por V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª, Senador José Alencar, e quero
registrar a importância da emenda constitucional de
V. Exª, que prevê a obrigatoriedade da execução or-
çamentária das emendas. Mais do que isso, tive a
oportunidade de votar favoravelmente na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e votaremos fa-
vorável também aqui no plenário. Inclusive, tenho
certeza de que a sua será votada antes dessa emen-
da do Senador Antonio Carlos Magalhães, visto que
ainda vai haver uma discussão maior, porque se es-
tende para outros setores do Orçamento. E, como
disse V. Exª, a sua emenda é mais direta, é mais es-
pecífica e já está com um andamento maior.

No entanto, Sr. Presidente, não deixando de re-
gistrar a importância da emenda do Senador José
Alencar, também gostaria de registrar a importância
da matéria que estou relatando e a minha satisfação,
como economista, como técnico, como membro da
Comissão de Orçamento, de poder relatá-la, porque
entendo da maior relevância para a Casa, para o
Congresso e para os Parlamentares.

Ao concluir, quero pedir a transcrição da Pro-
posta de Emenda à Constituição n� 22, de autoria do
Senador Antonio Carlos Magalhães, e também de
dois artigos assinados pelo Ministro do Planejamento,
Martus Tavares: um que diz respeito ao texto de
ajuste provisório e o outro da realidade e ficção, pu-
blicados, repectivamente, pelos jornais O Globo e
Correio Braziliense. Peço a transcrição das referi-
das matérias, porque entendo que o Ministro Martus
Tavares, ao fazer esses registros, também demonstra
sua sensibilidade, sua preocupação e o seu apoio na
busca de uma solução para que, efetivamente, o
Orçamento Federal do País possa ser aprovado e
cumprido segundo preceitua as normas da Constitui-
ção Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE REFERE

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 2000

(Senador Antonio Carlos Magalhães e outros)

Altera disposições da Constituição Federal,
tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentaria anual.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

Art. 57.

§ 2º A sessão legislativa não será encerrada
sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária
anual. (NR)

Art. 165.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e III, des-
te artigo, compatibilizados com o plano plurianual,
ressalvadas as dotações para atender ao serviço da
dívida pública, terão a programação dos gastos deta-
lhada, no mínimo, por unidade da Federação, com o
objetivo de reduzir as desigualdades inter-regionais
(NR)

§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, a elaboração e a organização do plano plurianual,
da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentá-
ria anual; (NR)

§ 10. A lei orçamentária anual somente incluirá
novas categorias de programação se tiverem sido
adequadamente contempladas com dotações aque-
las em andamento.

Art. 165-A. A programação constante da lei or-
çamentária anual é de execução obrigatória, salvo se
aprovada, pelo Congresso Nacional, solicitação, de
iniciativa exclusiva do Presidente da República, para
cancelamento ou contingenciamento, total ou parcial,
de adoção.

§ 1º A solicitação de que trata o caput deste arti-
go somente poderá ser formulada até 120 (cento e
vinte) dias antes do encerramento da sessão legislati-
va e será acompanhada de pormenorizada justificati-
va das razões de natureza técnica, econômi-
co-financeira, operacional ou jurídica, que impossibili-
tem a execução.

§ 2º A solicitação poderá, ainda, ser formulada a
qualquer tempo, nas situações que afetem negativa-
mente a arrecadação da receita, de calamidade públi-

ca de grandes proporções, ou ainda nas previstas
no art. 137, inciso II.

§ 3º Em qualquer das hipóteses, as solicita-
ções tramitarão no Congresso Nacional em regime
de urgência.

§ 4º Não havendo deliberação do Congresso
Nacional, no prazo de trinta dias, a solicitação será
considerada aprovada.

§ 5º A não-execução de programação orçamen-
tária, nas condições previstas neste artigo, implica
crime de responsabilidade.

§ 6º Do projeto de lei orçamentária anual, bem
como do autógrafo encaminhado para sanção do Pre-
sidente da República, não constarão receitas cujas
leis que as autorizem tenham o início de vigência pos-
terior à data prevista no inciso III do § 6º art. 166.

Art. 166.

§ 6º No âmbito da União, os projetos de lei do
plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do or-
çamento anual serão enviados pelo Presidente da
República ao Congresso Nacional nos seguintes pra-
zos: (NR)

I – do plano plurianual, para vigência até o final
do primeiro exercício financeiro do mandato presi-
dencial subseqüente, até oito meses antes do encer-
ramento do primeiro exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento do primeiro período
da sessão legislativa;

II – das diretrizes orçamentárias, até 20 de feve-
reiro e devolvido para sanção até 30 de abril, aplican-
do-se as disposições do art. 64, § 2º in fine na hipóte-
se de não haver deliberação sobre a matéria na data
indicada;

III – do orçamento anual, até sete meses antes
do encerramento do exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento da sessão legislati-
va. (NR)

Art. 2º Esta emenda entra em vigor no primeiro
dia útil do segundo ano subseqüente ao de sua publi-
cação.

Justificação

Existe inegável consenso e forte sentimento, no âmbito do
Congresso Nacional, da necessidade de se proceder a importan-
tes alterações nas regras constitucionais relacionadas com as
matérias orçamentárias.

Apoiado nessa realidade, e buscando respaldar o senti-
mento de mudanças, recorremos à Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle do Senado para viabilizar tecnicamente
proposta de emenda à Constituição que consubstancie as altera-
ções necessárias, de modo a minimizar o viés existente, sobre o
assunto, em favor do Poder Executivo.

Nesta oportunidade, estamos submetendo à consideração
dos nobres Pares, com o apoiamento constitucional e regimental,

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 101



o resultado do trabalho dos nossos técnicos, materializado na
presente proposta de emenda à Constituição. Com ela buscamos
inserir no texto da nossa Lei Maior princípios e regras que coí-
bam a ditadura do Poder Executivo em matéria orçamentária e,
ao mesmo tempo, prestem-se ao aperfeiçoamento do processo
orçamentário brasileiro.

Assim, pelas razões adiante alinhadas, estamos sugerindo
a inserção no texto constitucional das seguintes regras:

1) encerrar a sessão legislativa somente após a delibera-
ção sobre o projeto de lei orçamentária anual;

2) vedar a ocorrência de programação genérica nas leis
orçamentárias – os denominados “projetos

guarda-chuvas";
3) incluir novas programações na lei orçamentária somen-

te após adequadamente contempladas com dotações àquelas em
execução;

4) tornar de execução obrigatória a programação das leis
orçamentárias;

5) vedar a ocorrência de “receitas condicionadas” nas leis
orçamentárias;

6) alterar os prazos para o Congresso Nacional apreciar os
projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e
do plano plurianual.

Eis as razões com que justificamos a adoção das medidas
aventadas.

ENCERRAR A SESSÃO LEGISLATIVA
SOMENTE APÓS DELIBERAÇÃO SOBRE O
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Uma das atribuições mais relevantes do Congresso Nacio-
nal consiste na aprovação da lei orçamentária anual, que baliza
os gastos do Governo no exercício a que ela se refere.

Na concepção moderna de orçamento, essa lei adquire
ainda mais relevância, na medida em que re...

O GLOBO
4-5-2000

Ajuste provisório

Martus Tavares
O Orçamento para 2000 foi enviado ao Congresso em 31

de agosto de 1999, contendo uma inovadora forma de organizar
as despesas – através de programas – como parte do processo
de Integração com o Plano Plurianual 2000 – 2003 (Avança Bra-
sil). As discussões no Congresso se estenderam por oito meses
e em abril último o Orçamento foi aprovado, com importantes al-
terações. Em nenhum momento essas alterações tiveram seu
mérito colocado em dúvida pelo Executivo. É prerrogativa consti-
tucional do Congresso modificar o Orçamento da União, através
de emendas, e legítima a atuação dos parlamentares no sentido
de defender o interesse das comunidades que representam.

Por que então foi necessário fazer ajustes no Orçamento
aprovado pelo Congresso, se o cenário para a economia não mu-
dou em relação às previsões de agosto de 1999?

O Congresso elevou as despesas do Orçamento em R$6
bilhões e ampliou na mesma proporção a estimativa de receita lí-
quida. Entretanto, não considerou em sua reestimativa fatos que,
após o envio do projeto ao Legislativo, afetaram a previsão origi-
nal de receitas e despesas.

Do lado das receitas, não levou em conta, por exemplo, os
efeitos decorrentes da decisão do Supremo Tribunal Federal, to-

mada em setembro de 1999, que inviabilizou a cobrança da con-
tribuição dos servidores inativos.

Do lado das despesas, não foi computado o aumento de-
corrente de uma elevação real do salário mínimo (cerca de R$1,4
bilhão) nem o impacto do acordo com os governadores em torno
da Lei do ICMS.

Ao receberem o Orçamento, os ministérios do Planeja-
mento e da Fazenda fizeram uma reestimativa de todas as recei-
tas e despesas e concluíram que a receita líquida deverá ficar
R$4 bilhões acima do previsto, em função do atendimento da ar-
recadação de impostos e contribuições. Mas, consideradas todas
as pressões de despesas, e as incertezas ainda presentes para a
concretização de algumas receitas julgaram prudente efetuar
ajustes na execução do Orçamento.

E importante destacar, entretanto, que os ajustes não são
definitivos, nem atingem necessariamente as emendas que desti-
naram recursos adicionais para setores ou regiões. O decreto de
programação orçamentária e financeira, divulgado há 15 dias, es-
tabeleceu limites globais para os gastos em cada ministério seto-
rial. Assim, não especificou qualquer obra ou projeto que deva
ser excluído da execução orçamentária A definição sobre onde e
como serão gastos os recursos disponíveis cabe a cada ministé-
rio , observadas as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e pelo Governo em relação à área social e
a programas estratégicos. A gestão dos parlamentares em defesa
de recursos para suas comunidades é legítima. Portanto, é pre-
maturo tirar conclusões sobre a execução do Orçamento e sobre
as conseqüências dos ajustes.

Martus Tavares é Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Correio Braziliense
7-6-2000

Realidade e ficção

Martus Tavares
Marina tem 16 anos e, como a maioria das adolescentes

de sua turma, está fascinada com a descoberta do mundo visto
pela Internet. Um bom motivo para eleger entre suas prioridades
a troca do computador atual, que não figura entre os modelos
mais avançados.

Marina é minha filha mais velha. Ela tem bons argumentos
e bons motivos para reivindicar a troca do computador, mas ainda
assim terá que adiar seu projeto até que o orçamento da família
comporte a nova despesa.

Minha filha não conhece finanças públicas, nem entende
de economia, mas consegue compreender com clareza as limita-
ções que o orçamento doméstico dispõe a qualquer família.

Recorro a esse exemplo presente no meu dia-a-dia porque
me preocupo em esclarecer ao cidadão, aquele que paga os im-
postos, que as limitações impostas pelo seu salário nas despesas
domésticas não são diferentes das que ocorrem com o orçamen-
to de um país.

Administrar contas públicas com responsabilidade é fazer
escolhas e eleger prioridades, é observar limites e até mesmo
cortar despesas quando se torna necessário.

Limitar as despesas ao tamanho da receita é princípio bá-
sico de qualquer bom administrador, mas, no caso do Orçamento
da União, isso não é suficiente. Como existe uma dívida acumu-
lada do passado, é preciso fazer economia, deixando parte da re-
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ceita reservada para pagar pelo menos os juros. Do contrário, a
dívida cresce. Essa economia é o que chamamos de superávit
primário. Também nesse caso poderemos encontrar situações
parecidas no orçamento familiar. Vejamos o exemplo de uma fa-
mília que contraiu uma dívida enorme no passado bem acima da
capacidade de seu orçamento. Ou ela faz uma poupança e passa
a pagar regularmente parte da dívida, ou ficará sem crédito na
praça, impedida de comprar a prazo e correndo o risco de ver ba-
ter à porta um indesejável cobrador.

Para o país, as conseqüências seriam ainda mais graves.
Ficar sem crédito, ser visto com desconfiança, representaria pre-
juízos para a sociedade como um todo. Os juros aumentariam, as
reservas em dólares ficariam menores e a volta da inflação seria
inevitável.

O governo ainda toma muito dinheiro emprestado do mer-
cado porque sua economia é menor do que os gastos com os ju-
ros das dívidas passadas. Ou seja, infelizmente ainda não conse-
gue cobrir todos os gastos com o dinheiro que arrecada. Luta
neste momento para manter a dívida estável, sem crescer.

Se o mercado desconfia que o governo não esta adminis-
trando as contas públicas de forma adequada, que continua com
gastos excessivos, reage imediatamente cobrando juros mais al-
tos na compra dos títulos públicos. É a forma que utiliza para se
proteger. Já os investidores estrangeiros, quando ficam inseguros
sobre os rumos da economia, tratam de deixar o país em busca
de mercados mais seguros. E o país fica sem reservas, sujeito a
crises, e sem defesas contra a volta da inflação.

Por tudo isso, quando o governo anuncia que está restrin-
gindo as despesas do Orçamento, que precisará adiar ou cortar
alguns gastos, não o faz porque é insensível, ou porque não está
atento às necessidades da população.

Ao contrário. É exatamente porque deseja aplicar cada vez
melhor os recursos que arrecada que se mostra vigilante na for-
ma de executar o Orçamento.

É preciso ter certeza de que a receita será suficiente para
cobrir as despesas, assegurando recursos para as consideradas
prioritárias, como é o caso dos gastos sociais. E preciso ainda re-
servar recursos para despesas que não podem ser reduzidas ou
adiadas, como é o caso dos benefícios da Previdência Social,
dos salários do funcionalismo, das transferências para estados e
municípios determinadas pela Constituição.

As receitas do Orçamento da União só vão se confirmando
ao longo do ano. Quando o Orçamento é aprovado e começa a
ser executado, as receitas são apenas estimativas, previsões.
Além disso, governo não fabrica dinheiro, como parecem acredi-
tar os que defendem o gasto sem limite.

Manter as contas em ordem é obrigação de qualquer ad-
ministrador de recursos públicos. É isso que o governo se propõe
ao executar o Orçamento da União com algumas restrições. E a
prudência, da responsabilidade que nos motiva, não a insensibili-
dada.

Ficção seria agir de modo diferente.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Com a
palavra o Senador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 23 de
março de 1976, o então Senador Teotônio Vilela, com o

Martus Tavares é Ministro do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão.

brilho de sua incomparável retórica, veio a esta tri-
buna do Senado Federal para, em um pronuncia-
mento repassado do lirismo de que só ele era ca-
paz, sempre que se referia à nossa terra, tributar
sua homenagem à memória do amigo e conterrâ-
neo, Manoel Sampaio Luz, falecido dez dias antes,
exatamente com 75 anos.

Sem que tenha a aspiração de um dia ombre-
ar-me com aquele que foi um dos maiores políticos ala-
goanos de todos os tempos, cumpro, em sua ausência,
o dever de desincumbir-me de uma tarefa bem mais
grata, a de registrar em nossos Anais o centenário de
nascimento desse líder sertanejo que, em vida, se tor-
nou conhecido pelos apelidos com que o povo o cha-
mava carinhosamente: Juca Sampaio para uns, ”seu
Juca“ para outros, Juca para quase todos.

Patriarca de larga descendência, fincou raízes
em uma das mais aprazíveis e encantadoras cidades
de Alagoas, Palmeira dos Índios, coincidentemente,
Sr. Presidente, a terra natal de nossa Senadora Heloi-
sa Helena. Os seus títulos de várias vezes Prefeito
Municipal, Deputado Estadual, vice-Governador do
Estado, além dos títulos de empresário, agricultor, co-
merciante, empreendedor, pioneiro e visionário que lu-
tou e conquistou implantar a segunda emissora de te-
levisão do Estado, a TV Alagoas, talvez não fossem
bastantes, como já disse Teotônio, para justificar esse
registro. O que assinalamos aqui é algo mais valioso
que as conquistas materiais e mais nobre que as vitóri-
as na vida pública e privada. Refiro-me, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, às qualidades humanas e às
condições morais daqueles que, como Juca Sampaio,
venceram as adversidades do próprio destino e foram
capazes, como tantos outros Jucas Sampaios espa-
lhados pelo interior do Nordeste, de dar sentido, alento
e rumo à própria vida e à daqueles que lhes coube lide-
rar, mais do que pela pregação, pelo exemplo.

As instituições municipais foram, durante mais
de três séculos, e continuaram a ser, nos dois séculos
seguintes da nossa existência como Nação, as úni-
cas a que, na maioria das vezes, podia recorrer o ci-
dadão esquecido e desamparado que, na constata-
ção de Capistrano de Abreu, devassou e revelou o
Brasil, abrindo o que ele mesmo chamou de ”os cami-
nhos antigos“, a que devemos a unidade nacional, a
ce à população as virtudes da Pátria, o destemor dos
seus heróis, a grandeza sem par dos pleitos políticos,
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os benefícios de uma vitória, a perspectiva do desen-
volvimento da comunidade. A missão do político do
intontinuidade territorial e a conquista da língua, gra-
ças à qual nos comunicamos em qualquer parte do
País. É verdade que, em muitos casos, essa descen-
tralização serviu, como escreveu Victor Nunes Leal,
para oprimir, mas em inúmeros outros, serviu tam-
bém para redimir. Em alguns municípios está a raiz
da oligarquização, mas em outros plantou-se e fez-se
vicejar a semente da democratização. Os mais aptos
e os mais fortes tomavam em suas mãos o destino co-
letivo para tornar a vida mais suportável e as agruras
menos doídas. Esses homens tinham a consciência
de seu próprio destino, mas tinham também a noção
de seus compromissos para com o meio em que vivi-
am. Foram eles que, a despeito do Poder Público e al-
guns até contra o próprio poder, suportaram o ônus
de dar abrigo aos desamparados, socorrer os desas-
sistidos e manter acesa a chama da esperança contra
as adversidades do meio que, no sertão e no agreste
nordestino, tornaram dura e incerta a própria sobrevi-
vência nos períodos de seca. Uma saga, Sr. Presi-
dente, que, há mais de um século, vive o povo nor-
destino, ainda hoje desamparado do que mais seja a
precariedade dos programas de emergência.

Esses homens que, como Juca Sampaio, planta-
ram a semente do civismo e a sustentaram inúmeras
vezes com o sacrifício e até com o risco da própria vida
são aqueles varões de Plutarco, heróis anônimos de
um mundo para muitos desconhecido, que sustenta-
ram a vida pública nos confins perdidos deste Brasil
com padrões éticos irrepreensíveis que tanta falta hoje
nos fazem. Eles não encarnavam só a autoridade do
poder político, quando se investiam dos mandatos a
que concorriam, mas, sobretudo, a do patrão, a do
amigo, verdadeiras instituições públicas que a urbani-
zação, o progresso e o tempo aos poucos fizeram de-
saparecer do cenário político brasileiro.

No caso de Manoel Sampaio Luz, está viva a
sua memória, cultuada não só pela presença e pela
atuação dos filhos sobreviventes, mas também pela
sua viúva, Dª Heloisa, hoje com 94 anos de idade,
ainda a presidir e a participar do centenário tão cele-
brado. Dois de seus filhos foram Deputados Federais:
José Sampaio, já falecido, e Geraldo Sampaio, meu
grande amigo que, como ele, foi Deputado Estadual,
Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas de

Alagoas e hoje, também como o pai, é Vi-
ce-Governador do Estado. Juca Sampaio foi vice de
outro grande homem público, também do interior, de
São Luís do Quitunde, Lamenha Filho, que foi um dos
grandes governadores que Alagoas teve durante to-
dos os tempos. O outro dos filhos, Gileno Sampaio,
ocupou o cargo de Prefeito, o mesmo que o pai tantas
vezes exerceu. Alguns de seus netos, sobretudo o
que leva o seu nome, seguem-lhe o rumo e a estes,
companheiros de minha geração, alguns outros mais
jovens do que eu, dedico esta homenagem como tri-
buto a quem foi cidadão exemplar, político equilibra-
do, competente e sereno, homem público austero e
dotado de retidão de caráter que ainda hoje honra a
sua memória.

As instituições municipais que alicerçaram o po-
der político e mantiveram acesa a chama da vida cívi-
ca, muitas vezes com a paixão que extravasa as pró-
prias famílias para se espraiar por gerações e pelas
legiões de seguidores, hoje estão decadentes. E isso
ocorre não porque lhes faltem virtudes, mas porque
se viram cada vez mais abandonadas pela tendência
centralizadora da União que lhes nega recursos, im-
põe-lhes ônus de encargos que não podem assumir e
a elas apelam, Sr. Presidente, sempre que os seus
projetos falham, seus programas claudicam e suas
metas não se cumprem.

A oportunidade das comemorações do centená-
rio de Manoel Sampaio Luz, exemplo e paradigma
desse espírito empreendedor e de devotamento à ca-
usa pública, pode e deve ser aproveitado como home-
nagem ao que ele representou em vida. Nas palavras
de Teotônio Vilela – Político do Interior: ”Vidas que
morrem ignoradas dos palácios e da História, vidas
simples que sofrem pelas grandes causas, pelos en-
cantos e desencantos da refrega política. Nascem e
morrem nas vilas, nos povoados, nas pequenas cida-
des e nos campos toda uma existência, coberta de ve-
neração pelos dirigentes do País, toda uma existência
dedicada a ensinar aos filhos erior é multiforme. A po-
breza o convida a socorrê-la, a dor o chama“.

Assim foi a vida de Juca Sampaio, e na homena-
gem que lhe presto, em honra de tantos que ao con-
trário dele foram esquecidos, lembro à sua família,
com o meu testemunho, que sua vida pode ter sido ig-
norada pelos palácios, cujo poder é efêmero, mas
não pela História nem por seu povo, menos ainda por
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sua gente, sua terra, seu Estado e por todos aqueles
que, como ele, persistiram até a morte na senda da
política, como instrumento da capacidade de reden-
ção do Estado de Alagoas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez,
peço desculpas pela veemência, mas, sinceramente,
não poderia deixar de fazer esse registro, que consi-
dero muito importante para Alagoas e para o seu pas-
sado.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – O Sr.
Senador Ademir Andrade enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por mais uma
vez a imprensa noticia o recrudescimento de uma
doença endêmica em nosso País. Dessa vez é a
malária que ocupa as manchetes de jornais, tais
como: ”Malária avança no Norte e assusta o Gover-
no“, veiculada no jornal O Globo em 12-6-00; ”Ocor-
rência de malária volta a crescer e alarma autorida-
des“, publicada no jornal O Liberal, do Pará, na
mesma data. As notícias apontam o Estado do Pará
com a situação de maior gravidade.

Em meu Estado, dois meses atrás se tinha
constatado o agravamento no crescimento da malá-
ria, na medida em que, comparando os dados de
1998 e 1999 se observou um crescimento na incidên-
cia da doença na ordem de 34%. Saltando de 179 mil
casos para 240 mil! Naquele momento se constatou
que em um único município da região nordeste do
Estado, foram registrados 5.296 casos de malária.
Considerando que o município possui 19 mil habitan-
tes, nada menos do que 27% da população está com
a doença. Estou falando do município que ironica-
mente se chama Nova Esperança, Nova Esperança
do Piriá.

Lembram, Sras. e Srs. Senadores que no início
do ano ficamos todos alarmados com o número sig-
nificativo do registro de casos de febre amarela, es-
pecialmente na região Centro-Oeste do País. Na ver-
dade, registra-se, por mais uma vez, à ordem do dia,
um retrato antigo da realidade brasileira: o combate
pouco eficaz à erradicação de moléstias contagiosas
e transmissíveis. Nessas oportunidades, eviden-

cia-se que as más condições da saúde pública for-
mam, ao lado do desemprego, da violência e dos bai-
xos níveis educacionais, as principais mazelas da
vida dos brasileiros.

Os investimentos do Governo no setor de saúde
não têm acompanhado a expansão demográfica. As
dotações orçamentárias, embora crescentes, ficam
aquém da demanda criada pelo crescimento popula-
cional. Para culminar o agravamento do quadro,
constata-se o emprego de recursos captados pela
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira – CPMF – para cobrir dívidas que não são relaci-
onadas com o orçamento da saúde.

Sabe-se, também, que os compromissos pactu-
ados pelo Brasil com a Organização Mundial de Saú-
de – OMS para eliminação de doenças comuns nos
países pobres não serão cumpridos nos prazos esta-
belecidos. Endemias como a dengue, que seriam ex-
terminadas até final de 2001, só o poderão ser dez
anos depois, mesmo assim, caso hajam investimen-
tos maciços .

Quem transmite doenças como a febre amarela,
a dengue e a malária não são insetos, mas o subde-
senvolvimento. Trata-se de moléstias típicas de países
paupérrimos, como os da África, em que as condições
de vida são precárias e faltam recursos para campa-
nhas de prevenção. No Brasil os investimentos em sa-
úde pública não assumem caráter de prioridade.

Uma das formas de mensurar o desenvolvimen-
to econômico é observar o grau de bem-estar social
do povo. Quando a expansão do enriquecimento não
melhora os padrões de sobrevivência da sociedade, é
que houve apenas crescimento. Quer dizer, não hou-
ve distribuição do ganho com a maioria necessitada.

O critério exposto inspirou o novo Índice de De-
senvolvimento Humano – IDH, do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Por
isso, o Brasil, a despeito dos protestos do Governo,
que no ano retrasado foi classificado em 62º lugar,
baixou para 79º entre as nações que concedem me-
lhor nível de vida a seus cidadãos.

Além dessa defasagem em relação a outros paí-
ses, o Brasil convive, ainda, com as enormes diferen-
ças regionais. A região Norte está 17 anos atrasada
em relação ao Sul do Brasil, no que se refere, por
exemplo, à mortalidade de crianças com menos de
um ano de idade. No Norte, a proporção de mortos



dessa faixa etária é equivalente a registrada no Sul
em 1983.

Teríamos aqui, Sras. e Srs. Senadores, informa-
ções e argumentos que nos permitiriam ocupar essa
tribuna durante horas sobre o tema. Mas vou me deter
à questão do combate da malária, doença que hoje se
coloca com gravidade extrema no meu Estado.

Assusta-me, senhores parlamentares, os jorna-
is afirmarem que as autoridades estão alarmadas. Se
analisarmos rapidamente alguns números do Orça-
mento Geral da União nos últimos anos, conforme da-
dos fornecidos pela Consultoria de Orçamento do Se-
nado, no que se refere às ações relacionadas à pre-
venção e ao combate de doenças endêmicas, pode-
remos constatar que apesar de terem sido alocados
significativos montantes de recursos no Orçamento,
os gastos efetivos têm sido bem menores, o que re-
trata claramente o descaso das autoridades. Só para
citar os últimos três anos:

Em 1997, foram alocados no Orçamento
R$445.762.855.00 para a drenagem em áreas endêmi-
cas e para o combate de doenças como a malária. Po-
rém, gastou-se efetivamente R$ 188.615.739,00, o que
representa bem menos da metade dos recursos apro-
vados pelo Congresso Nacional. No ano de 1998, essa
relação foi menor, foram orçados R$229.596.412,00 e
efetivamente gastos R$ 201.192.861,00. Nota-se que
o volume gasto continua na mesma faixa do ano anterior.
Em 1999 foram aprovados no Orçamento,
R$319.712.739,00 e gastos somente
R$180.749.534.00. Menos, portanto do executado nos
anos anteriores. Para este ano de 2000, estão previs-
tos apenas R$169.691.291,00!

Vejam que o decréscimo nos investimentos para
o combate das doenças endêmicas coincide com o
crescimento da doença.

Para citar o caso do Pará, considerando núme-
ros oficiais, temos: Em 97 – 144.012 casos registra-
dos; em 98 foram 178.201 casos; em 99 registrou-se
248.000 casos. E somente nos dois primeiros meses
desse ano já foram registrados 32.000 casos.

Considerando a evolução dos investimentos e
o grau de aplicação dos recursos orçados, é no mí-
nimo previsível o que está acontecendo. Dizer que
as autoridades estão alarmadas não passa de um

dizer demagógico. Quem está alarmada é a popula-
ção do Piriá que já está perdendo as ”esperanças“ e
colocando a matula nas costas e abandonando a lo-
calidade.

Parece-me que a questão central é a falta de
recursos e também seriedade para aplicação correta
desses recursos. Há meses atras, a Fundação Naci-
onal de Saúde do meu Estado teve que sofrer uma
intervenção, estava tomada de corruptos em sua di-
reção.

Em contato que minha assessoria fez com a
Fundação Nacional de Saúde, tomamos conheci-
mento da elaboração de um plano emergencial para
o atendimento de 239 municípios da Amazônia com
maior grau de incidência da malária, entre os quais
60 municípios do Pará. Para isso seriam alocados
recursos extra-orçamentários. Esperamos que de
fato essa ação saia do papel e não conte com o cos-
tumeiro veto da área econômica do governo.

Porém, é necessário refletir que ações emer-
genciais não irão solucionar em definitivo a questão.
É preciso a definição clara de uma política para a
saúde direcionada às causas do problema.

Não é a primeira vez que ocupo essa tribuna
para tratar dessa questão. Tenho me dirigido por
várias vezes ao Ministério da Saúde e a Funda-
ção Nacional da Saúde para tratar da questão da
malária em vários municípios e regiões do meu
Estado.

Como disse no início desse breve pronuncia-
mento, não é simplesmente um mosquito que trans-
mite a malária e outras doenças do gênero, é a con-
dição subumana em que vive nossa população. São
as condições que propiciam a propagação dessas
endemias que precisam ser enfrentadas com serie-
dade por parte das autoridades.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de se-
gunda-feira, dia 19, às 14 horas e 30 minutos, a se-
guinte
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O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) – Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 13 horas e 39 minutos.)
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Ata da 81ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de junho de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio e Eduardo Suplicy.

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto Sil-
va – Alvaro Dias – Antonio Carlos Magalhães –
Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos
Patrocinio – Casildo Maldaner – Clodoaldo Torres –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gil-
berto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho
– Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bor-
nhausen – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara –
Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz
Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Nabor Júnior
– Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung –
Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ra-
mez Tebet – Ribamar Fiquene – Ricardo Santos –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Sa-
turnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo
Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado
– Teotônio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington
Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Na-
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

E X P E D I E N T E

OFÍCIOS

DO MINISTRO DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO EXTERIOR

Nº 58/2000, de 7 do corrente, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 203,
de 2000, do Senador Romero Jucá. Ao Arquivo.

Nº 62/2000, de 8 do corrente, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 140, de
2000, do Senador Ademir Andrade.

As informações referentes ao Requeri-
mento nº 203, de 2000, foram encaminha-
das, em cópia, ao Requerente.

As informações referentes ao Requeri-
mento nº 140, de 2000, foram disponibiliza-
das, em originais, ao Requerente.

O Regimento nº 203, de 200 vai ao
Arquivo.

PROJETO RECEBIDO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 133, DE 2000

(Nº 334/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Paranã FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São José de Ri-
bamar, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 77, de 2 de julho de 1999, que outorga permis-
são à Paranã FM Ltda. para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de São
José de Ribamar, Estado do Maranhão.



Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 955, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 77,
de 2 de julho de 1999, que outorga permissão à Paranã
FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na localidade de São José de
Ribamar, Estado do Maranhão.

Brasília, 16 de julho de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 90/MC

Brasília, 2 de julho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 8/97 –
SFO/MC, com vistas à implantação de uma estação de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na locali-
dade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão.

2 – A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita-
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga das
entidades proponentes, com observância da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especí-
fica de radiodifusão, concluiu que a Paranã FM Ltda.
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outor-
gar a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzi-
rá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Em 2 de julho de 1999

Processo nº 53680.000203/97. Tendo em vista
o julgamento proferido pela Comissão Especial de
Âmbito Nacional nos autos da Concorrência nº 8/97 –

SFO/MC, cujo objeto é a exploração do serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na locali-
dade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão,
e consubstanciado no Parecer CONJUR/MC nº
327/99, de 19 de maio de 1999, homologo o resultado
e adjudico à Paranã FM Ltda. o objeto da licitação.

Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Co-
municações

PORTARIA Nº 77, DE 2 DE JULHO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 32 do Regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53680.000203/97, Concorrência nº
8/97 – SFO/MC, resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Paranã FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire-
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de São José
de Ribamar, Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 2º Os saldos referidos no artigo anterior
têm, a preços de 1º-2-2000, os valores e
R$398.558.627,42 (trezentos e noventa e oito mi-
lhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e
vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), relati-
vamente à dívida da Companhia Estadual de Habita-
ção do Estado do Rio de Janeiro – CEHAB/RJ e
R$22.450.187,10 (vinte e dois milhões, quatrocentos
e cinqüenta mil, cento e oitenta e sete reais e dez cen-
tavos), relativamente à dívida do Banco do Estado do
Rio de Janeiro S.A. – em Liquidação Extrajudicial.

Art. 3º O prazo para o exercício da presente au-
torização é de duzentos e setenta dias a partir de sua
publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2000. – Ney Su-
assuna, Presidente – Luiz Otávio, Relator – Heloisa He-
lena (abstenção) – Jorge Bornhausen – Paulo Souto –
Jonas Souto – Bello Parga – José Edurado Dutra – Ro-
ber Saturnino – José Fogaça – Eduardo Suplicy – Ro-
meu Tuma – Geraldo Altmoff – Pedro Piva.
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PARANÃ FM LTDA
CONTRATO SOCIAL

Ivana Tereza Amélia Aquino Farias, Bra-
sileira, separada judicialmente, Assistente So-
cial, residente à Avenida dos Holandeses
Cond. Ilha do Sol Ed. Araçagy, Aptº 102 Olho
d’água, São Luís – MA, Portadora da CI nº
302504-SSP/MA e CPF nº 269.515.843-20;
Carmem Lúcia Lopes Peres, Brasileira, Casa-
da, Empresária, residente à Rua Miragem
Sol, 22 LTM Boa Vista Aptº 503 Condomínio
Linha Horizonte, São Luís – MA, Portadora da
CI nº 1209456-SSP/PA e CPF nº
212.327.842-49, constituem uma Sociedade
por Cotas de Responsabilidade Limitada, que
se regerá pela legislação vigente e sob as
cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I – A Sociedade girará sob a denomi-
nação social de Paranã FM Ltda. e terá como princi-
pal objetivo a instalação e execução de Serviços de
Radiodifusão Sonora, ou de Sons e Imagens; seus
serviços afins e correlatos, bem como os Serviços
Especiais de Repetição e Retransmissão de Televi-
são.

Cláusula II – A Sociedade terá sua sede na cida-
de de São Luís, Estado do Maranhão, situada à Ave-
nida Beira Mar, 544 Sala 2 Centro, podendo a critério
da maioria dos sócios, instalar, manter e extinguir su-
cursais, filiais e agências em qualquer parte do territó-
rio nacional.

Cláusula III – O Foro da sociedade será na da
Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, que fica
eleito com exclusão de qualquer outro, seja qual for o
domicílio das partes, por mais especial ou privilegiado
que seja, para conhecer e decidir em primeira instân-
cia as questões judiciais que lhe forem propostas com
fundamento neste contrato social.

Cláusula IV – O prazo de duração da Sociedade
é por tempo indeterminado, podendo esta ser dissol-
vida a qualquer época pelo consentimento de sócios
que representem a maioria do capital social, obser-
vando-se quando da sua dissolução, os preceitos da
legislação específica.

Cláusula V – Na dissolução amigável, os sócios
que representem a maioria do capital social, indica-
rão, entre os cotistas, aquele que irá cuidar da liquida-
ção da sociedade.

Cláusula VI – A Sociedade não será dissolvida,
nem entrará em liquidação em caso de morte, retira-
da, falência, insolvência, interdição, incapacidade de-

finitiva ou inabilitação de qualquer dos sócios, deven-
do os sócios remanescentes proceder a um balanço
geral na Sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias
após o evento, e os haveres apurados serão pagos
ao cônjuge supérstite, ou ao herdeiro do sócio faleci-
do, ou ao sócio que se retirar, ou aos representantes
legais do sócio que for declarado falido, insolvente,
interdito, incapaz ou inabilitado, conforme mais adian-
te indicado.

Cláusula VII – O capital social é de R$10.000,00
(dez mil reais) representado por 10.000 cotas de
R$1,00 (um real) cada uma, e fica assim distribuído
entre os cotistas.

a) Ivana Tereza Amélia Aquino Farias, 5.000
(cinco mil) cotas de R$1,00 (um real), no valor total de
R$5.000,00 (cinco mil reais); e,

b) Carmem Lúcia Lopes Peres, 5.000 (cinco mil)
cotas de R$1,00 (um real), no valor total de
R$5.000,00 (cinco mil reais);

Cláusula VIII – A subscrição e integralização do
capital social dar-se-á em moeda corrente nacional,
no momento da formação da sociedade.

Cláusula IX – A responsabilidade dos sócios,
nos termos do art. 2º in fine do Decreto nº 3.708, de
10 de janeiro de 1919, é limitada à importância total
do capital social.

Cláusula X – As cotas representativas do capital
social são inalienáveis e incaucionáveis, direta ou in-
diretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas.

Cláusula XI – Nenhuma alteraão contratual po-
derá ser realizada, sem prévia autorização do Minis-
tério das Comunicações, após haver a entidade rece-
bido concessão ou permissão para executar serviço
de radiodifusão.

Cláusula XII – As cotas em que se divide o capi-
tal social são nominativas e indivisíveis, e para cada
uma delas a sociedade reconhece apenas um único
proprietário.

Cláusula XIII – Se a sociedade for contemplada
com outorga de Serviços de Radiodifusão, esta não
poderá efetuar transferência, direta ou indireta, de
concessão ou permissão, no período de instalação
nem nos 5 (cinco) anos imediatamente subsequentes
à data da expedição do certificado de licença para
funcionamento.

Cláusula XIV – As cotas são livremente transfe-
ríveis entre os cotistas, desde que haja prévia autori-
zação do Poder Público Concedente. O preço de
cada cota, neste caso, não poderá ultrapassar o re-
sultado do ativo líquido apurado em balanço, pelo nú-
mero de cotas.
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Cláusula XV – Os sócios poderão ceder parte ou
totalidade de suas cotas a estranhos, mediante o con-
sentimento de sócios que representem mais da meta-
de do capital social. Após o que, deverão notificar, por
escrito, à Sociedade, discriminando o preço, forma e
prazo de pagamento para que seja através do sócio
exercido, ou não, o direito de preferência dentro de 60
(sessenta) dias a contar do recebimento da notifica-
ção. Decorrido esse prazo, sem que haja manifesta-
ção da vontade de aquisição por outros sócios, as co-
tas poderão ser transferidas, mas sempre após a au-
torização do Ministério das Comunicações.

Cláusula XVI – A Sociedade é constituída exclu-
sivamente de brasileiros.

Cláusula XVII – A responsabilidade e a orienta-
ção intelectual e administrativa da Sociedade cabe-
rão somente a brasileiros natos, ou como dispuser a
Constituição Federal.

Cláusula XVIII – Os administradores da entida-
de serão brasileiros natos e a investidura nos cargos,
após haver a entidade recebido concessão ou per-
missão para executar Serviço de Radiodifusão, so-
mente poderá ocorrer depois de terem sido aprova-
dos pelo Ministério das Comunicações.

Cláusula XIX – O quadro de funcionários da So-
ciedade será formado de brasileiros ou, pelo menos,
constituídos de 2/3 (dois terços) desses trabalhado-
res.

Cláusula XX – Para os cargos de redatores, lo-
cutores e encarregados das instalações elétricas, so-
mente serão admitidos brasileiros.

Cláusula XXI – Fica expressamente eleita para
gerir e administrar a entidade, sob a denominação de
Sócio-Gerente, o cotista Ivana Tereza Amélia Aquino
Farias eximida de prestar caução de qualquer espé-
cie em garantia da sua gestão.

Cláusula XXII – O Sócio-Gerente, depois de ou-
vido o Poder Público Concedente, poderá, em nome
da Sociedade, nomear procuradores para a prática de
atos de gerência, gestão administrativa e orientação
intelectual, mediante instrumento público ou particular
que defina os respectivos poderes, cujos mandatos,
com prazo de duração determinado, só poderão ser
outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Cláusula XXIII – É expressamente proibido ao
Sócio-Gerente, aos procuradores nomeados para ge-
rir e administrar a Sociedade e aos demais sócios, uti-
lizarem-se da denominação social em negócios ou
documentos de qualquer natureza, alheios aos fins
sociais, assim como em nome da sociedade prestar
fianças, cauções, avais ou endosso de favor, ainda

que deles não resultem obrigações para a Sociedade
ou ponham em risco o seu patrimônio.

Cláusula XXIV – A título de pró labore, o Só-
cio-Gerente poderá retirar mensalmente importância
fixa, convencionada entre os cotistas, para viger num
determinado período, de preferência coincidente com
o encerramento do exercício social, o qual não sendo
inferior ao salário mínimo, não ultrapasse os limites
da sistemática da legislação em vigor, sendo o produ-
to bruto escritural desde ligo considerado, para todos
os fins, como encargo operacional da entidade e,
como tal, dedutível da receita bruta.

Cláusula XXV – No caso de morte de sócio, terá
o cônjuge supérstite ou o herdeiro, a faculdade de op-
tar entre:

a) – a sua participação na Sociedade, o que
ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação
de sócios que representem a maioria do capital social
e a prévia autorização do Poder Público Conceden-
te;ou;

b) – o recebimento do capital e demais haveres
do sócio falecido, mediante a cessão de cotas, de
acordo com os termos da Cláusula XVI, condição apli-
cável, caso por motivo qualquer, não possa ingressar
na Sociedade.

Cláusula XXVI – Ocorrendo a hipótese prevista
na letra b da Cláusula anterior, as cotas e os have-
res do sócio falecido serão pagos ao cônjuge su-
pérstite, ou ao herdeiro, em 12 (doze) prestações
mensais, iguais e sucessivas acrescidas de juros de
12% (doze por cento) ao ano, sendo a primeira 30
(trinta) dias após a apresentação à Sociedade de
autorização judicial que permita formalizar inteira-
mente e operação, inclusive junto à repartição com-
petente.

Cláusula XXVII – Caberá ao cônjuge sobrevi-
vo ou ao herdeiro notificar, por escrito, à Socieda-
de, no decorrer dos 30 (trinta) dias da abertura da
sucessão, se deseja ou não, participar da Socieda-
de. Até que se ultime no processo de inventário a
partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá
ao inventariante, para todos os fins legais, a repre-
sentação ativa e passiva dos interessados perante
a Sociedade, mediante autorização do Poder Públi-
co Concedente.

Cláusula XXVIII – O valor das cotas e lucros,
bem como quaisquer outros créditos do sócio reti-
rante, falido, insolvente, interdito, incapaz ou inabili-
tado, e que não tenham vencimentos pré-fixados,
serão pagos em 12 (doze) prestações iguais, men-
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sais e sucessivas, acrescidas de juros de 12% a.a.
(doze por cento ao ano). Em qualquer caso, não se
computarão, para efeito de tais haveres, as impor-
tâncias destinadas ao Fundo de Depreciação ou
Amortização.

Cláusula XXIX – O exercício social coincidirá
com o ano civil, ao fim do qual será levantado o balan-
ço geral da Sociedade, como de lei, sendo que os lu-
cros ou prejuízos serão repartidos ou suportados pe-
los cotistas na proporção de suas cotas.

Cláusula XXX – A distribuição dos lucros será
sempre sustada quando verificar-se a necessidade
de atender a despesas inadiáveis ou que impliquem o
funcionamento das estações.

Cláusula XXXI – A Sociedade, por todos os seus
cotistas, se obriga a cumprir rigorosamente as leis, re-
gulamentos, normas vigentes e recomendações que
lhe forem feitos pelo Poder Público Concedente, refe-
rentes à radiodifusão.

Cláusula XXXII – O início das atividades da So-
ciedade ocorrerá na data da assinatura do presente
instrumento.

Cláusula XXXIII – Enquanto a Sociedade não
for detentora de concessão ou permissão de serviço
de radiodifusão, poderá alterar este instrumento em
qualquer de suas cláusulas, sem prévia autorização
do Poder Público Concedente.

Cláusula XXXIV – Os sócios cotistas declaram
que não estão incursos em crimes previstos em lei
que impeçam de exercer a atividade mercantil.

Claúsula XXXV – Os casos não previstos no
presente contrato social serão resolvidos de acordo
com os dispositivos legais que regulam o financia-
mento das Sociedades por Cotas de Responsabilida-
de Limitada, pelos quais a entidade se regerá e pela
legislação que disciplina a execução dos serviços de
radiodifusão.

E, assim, justos e contratados, firmam este
instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma,
no anverso de 5 (cinco) folhas, juntamente com as
testemunhas presenciais abaixo, para os efeitos le-
gais.

São Luís – MA, março de 1997. – Ivana Tereza
Amélia Aquino Farias – Carmem Lúcia Lopes Pe-
res.

Testemunhas:

Angela Maria dos Reis Sousa, CI nº 975.940 –
SSP/MA – Virgínia de Fátima F. Lamé, CI nº
1.560.625 – SSP/MA.

ANEXO II

DECLARAÇÃO
(Subitens 5.2.3 e 5.2.7)

O abaixo assinado, dirigente da Paranã FM
LTDA., declara que:

a) a entidade não possui autorização para ex-
plorar o mesmo tipo de serviço, na localidade São
José de Ribamar, Estado do Maranhão, e que não
excederá os limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, caso venha a
ser contemplada com o outorga;

b) a entidade não se encontra impedida, por
qualquer motivo, de transacionar com a Administra-
ção Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios;

c) nenhum sócio integra o quadro societário de
outra entidade explorada do mesmo tipo de serviço
de radiodifusão na localidade objeto deste Edital,
nem de outras entidades exploradoras de serviços de
radiodifusão em localidades diversas, além dos limi-
tes fixados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967;

d) nenhum dirigente está no exercício de man-
dato eletivo, que lhe assegure imunidade parlamen-
tar, nem exerce cargo de supervisão ou assessora-
mento na Administração Pública, do qual decorra foro
especial;

e) nenhum dirigente participa da direção de ou-
tra entidade executante de serviço de radiodifusão,
nem de outras empresas de radiodifusão e localida-
des diversas, em excesso aos limites fixados no art.
12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967,
mesmo que a proponente venha a ser contemplada
com a outorga.

São Luís – MA, 16 de abril de 1997. – Ivana Te-
reza Amélia Aquino Farias, CPF nº 269.515.843-20

(À Comissão de Educação.)

PARECERES

PARECERES NºS 661, 662, DE 2000

PARECER Nº 661, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1999,
de autoria do Senador José Roberto
Arruda que altera dispositivos da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991.

Relator: Senador José Jorge
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I – Relatório

Vem a esta Comissão de Educação, para análi-
se e deliberação, o Projeto de Lei do Senado nº 36, de
1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda,
que pretende alterar o art. 5º, inciso VIII, bem como
acrescentar um terceiro parágrafo ao art. 6º, ambos
da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 que institui
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).

A alteração proposta ao inciso VIII do art. 5º pre-
vê a elevação de 1% (um por cento) para 10% (dez
por cento) da alíquota a ser deduzida do valor mon-
tante aplicado aos prêmios dos concursos de prog-
nósticos, loterias e similares, e destinada ao Fundo
Nacional de Cultura, aumentando, portanto, em mais
9% (nove por cento) a quantidade de recursos a se-
rem aplicados no referido Fundo.

O terceiro parágrafo que o autor objetiva acres-
centar ao art. 6º da citada lei, estabelece a divisão dos
recursos em duas partes iguais que passam a ser ad-
ministradas uma pela União, e, a outra, pelos estados
que os auferirão “segundo os critérios e coeficientes
estabelecidos na Lei Complementar nº 62, de 28 de
dezembro de 1989".

No art. 4º do Projeto de Lei, o autor propõe a re-
vogação de todas as disposições que contrariarem os
novos dispositivos propostos.

É o relatório.

II – Parecer

Ao criar o Programa Nacional de Apoio à Cultu-
ra (PRONAC), por meio da Lei 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, o legislador brasileiro estava consi-
derando o grande vácuo em que estavam submergi-
das todas as manifestações culturais de nosso País,
motivado, principalmente, pela ausência de patrocí-
nio financeiro aos projetos dos produtores e artistas
nacionais.

A única exceção aos que padecem de escassez
de recursos e patrocínios, deve-se àqueles agentes
culturais que tiveram a sorte de, por um modo ou por
outro, serem descobertos e apresentados ao público
brasileiro pela grande responsável pelas cadeias de
rádio e TV, bem como pelos maiores jornais do País.

Mas o que fazer quanto aos não menos talento-
sos, porém, anônimos e desconhecidos que, em to-
das as regiões e rincões desse grande Brasil se tor-
nam responsáveis pela criação e manutenção da cul-
tura brasileira? A esses deve o Estado, também, se
encarregar de amparar e incentivar.

Não podemos esquecer que a cultura, além de
alimentar a alma, é responsável, também, pela gera-

ção de empregos e de riqueza, haja vista o grande
avanço das indústrias fotográfica e cinematográfica,
bem como dos artistas cênicos e gráficos, entre ou-
tros, que têm contribuído com grandes espetáculos e
obras, proporcionando projeção internacional à cultu-
ra brasileira, e vultosas arrecadações de bilheterias.

Ora, se, com orçamentos tão limitados, a cultura
nacional tem se manifestado viva e pujente, com in-
centivos governamentais muito mais poder-se-á fazer
por este setor produtivo brasileiro.

Nesse sentido, o Projeto do Senador José Ro-
berto Arruda visa dar fôlego maior, tanto aos anôni-
mos quanto aos expoentes da cultura, apresentan-
do-lhes recursos dos quais atualmente não dispõem.

Dessa forma, atendendo ao espírito que inspi-
rou o autor da proposta, apresento o presente parecer
com voto favorável ao que a matéria propõe.

É o parecer.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1999. –

Freitas Neto, Presidente – José Jorge, Relator –
Gerson Camata – Bello Parga – Roberto Saturnino
– Marina Silva – Luiz Otávio – Ney Suassuna – Ge-
raldo Althoff – Jorge Bornhausen – Antero Paes
de Barros – Geraldo Cândido – Amir Lando – Pe-
dro Simon – Edison Lobão – Djalma Bessa – Fer-
nando Bezerra – Maguito Vilela.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 62
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação, e
dá outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O cálculo, a entrega e o controle das libera-

ções dos recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de Participa-
ção dos Municípios – FPM, de que tratam as alíneas a e
b, do inciso I, do art. 159, da Constituição, far-se-ão no
termos desta Lei Complementar, consoante o disposto
nos incisos II e III, do art. 161, da Constituição.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste ar-
tigo, integrarão a base de cálculo das transferências,
além do montante dos impostos nele referidos, inclu-
sive os extintos por compensação ou dação, os res-
pectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados
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administrativa ou judicialmente, com a corresponden-
te atualização monetária paga.

Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE serão distri-
buídos da seguinte forma:

I– 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste;

II– 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1º Os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal– FPE a se-
rem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são
os constantes do Anexo Único, que é parte desta Lei
Complementar.

§ 2º Os critérios de rateio do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a
partir de 1992, serão fixados em lei específica, com
base na apuração do censo de 1990.

§ 3º. Até que sejam definidos os critérios a que se
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os co-
eficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art.3º Ficam mantidos, até o exercício de 1991,
inclusive, os atuais critérios de distribuição dos recur-
sos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Municípios–
FPM, a vigorarem a partir de 1992, com base na apu-
ração do Censo de 1990.

Art. 4º A União observará, a partir de março de
1990, os seguintes prazos máximos na entrega, atra-
vés de créditos em contas individuais dos estados e
municípios, dos recursos de Participação:

I– recursos arrecadados do 1º (primeiro) ao 10º
(décimo) dia de cada mês: até o 20º (vigésimo) dia;

II – recursos arrecadados do 11º (décimo primei-
ro) ao 20º (vigésimo) dia de cada mês: até o 30º(trigé-
simo) dia;

III – recursos arrecadados do 21º (vigésimo pri-
meiro) dia ao final de cada mês: até o 10º (décimo) dia
do mês subseqüente.

§ 1º Até a data prevista no caput deste artigo, a
União observará os seguintes prazos máximos:

I – recursos arrecadados do 1º (primeiro) ao 20º
(vigésimo) dia de cada mês: até o 15º (décimo quinto)
dia do mês subseqüente;

II – recursos arrecadados do 21º (vigésimo pri-
meiro) dia ao final de cada mês: até o 20º (vigésimo)
dia do mês subseqüente.

§ 2º Ficam sujeitos à correção monetária, com
base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fis-
cal, os recursos não liberados nos prazos previstos
neste artigo.

Art. 5º O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas referentes aos Fundos de Partici-
pação e acompanhará, junto aos órgãos competentes
da União, a classificação das receitas que lhes dão
origem.

Parágrafo único. No caso de criação e instala-
ção de Município, o Tribunal de Contas da União fará
revisão dos coeficientes individuais de participação
dos demais Municípios do Estado a que pertence, re-
duzindo proporcionalmente as parcelas que a estes
couberam, de modo a lhe assegurar recursos do Fun-
do de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 6º A União divulgará mensalmente os mon-
tantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeitos de distribuição por meio dos Fundos de Partici-
pação e os valores das liberações por Estado e Municí-
pio, além da previsão do comportamento dessas variá-
veis nos 3 (três) meses seguintes ao da divulgação.

Art. 7º A União, por meio do Ministério da Fazen-
da, e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas
suas respectivas áreas de competência, as normas e
instrução complementares necessárias ao pleno
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor a
partir do 1º (primeiro) mês subseqüente ao de sua pu-
blicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
JOSÉ SARNEY, Presidente da República – Ma-

ilson Ferreira da Nóbrega – João Batista de Abreu.

PARECER Nº 662, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos sobre o PLC nº 37, de 1999 (nº
3.468/97, na Casa de Origem), que altera
o inciso VIII do art. 5º e acrescenta pará-
grafo ao art. 6º da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que institui o Progra-
ma Nacional de Apoio à Cultura –
PRONAC, e sobre o PLS nº 36, de 1999,
de autoria do Senador José Roberto
Arruda, que altera o inciso VIII do art. 5º e
acrescenta parágrafo ao art. 6º da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá
outras providências, que tramitam em
conjunto.

Relator: Senador Pedro Piva
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I – Relatório

Encontra-se em exame nesta Comissão os pro-
jetos de lei em epígrafe que, por força da aprovação
do Requerimento nº 450, de 1999, tramitam conjunta-
mente.

As proposições, elaboradas em termos bastan-
te semelhantes – razão suficiente para não se proce-
der ao exame individualizado de seu teor – têm por
objetivo, mediante alteração da Lei nº 8.313, de 1991,
que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura
– PRONAC, aumentar a participação do Fundo Naci-
onal da Cultura – FNC – nos recursos auferidos pelos
concursos de prognósticos e loterias federais, bem
como destinar parcela desse montante a projetos cul-
turais dos estados.

Dessa forma, propõe-se, em primeiro lugar, seja
decuplicado o atual um por cento da arrecadação bru-
ta daqueles concursos, destinando-se tais valores a
constituir recursos do FNC.

Em segundo lugar, os projetos inovam dispositi-
vo, mediante o qual a metade desse percentual, isto
é, cinco por cento de tais recursos, venha beneficiar
projetos culturais realizados pelos estados.

O PLC nº 37, de 1999, está sento submetido
apenas à Comissão de Assuntos Econômicos, consi-
derando-se que, por já ter sido o PLS nº 36, de 1999,
examinado pela Comissão de Educação, também
aquele, por indetidade de teor, tem-se por ela apreci-
ado. Caberá, dessa forma à CAE decidir definitiva-
mente sobre a matéria.

A nenhum dos dois projetos foram oferecidas
emendas no prazo regimental.

II – Análise da Matéria

Quanto ao mérito da iniciativa, pronunciaram-se
com bastente propriedade e força de argumentação
as Comissões de Educação desta Casa e de Educa-
ção, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados.

Quanto aos aspectos constitucional, jurídico e
regimental, não foi ofendido qualquer pressuposto
normativo.

Compete, pois, à CAE examinar a matéria do
ponto de vista dos aspectos econômico e financeiro.

Tratam-se de inicitativas que propiciam aumen-
tar os recursos destinados aos projetos culturais, de
modo a incentivar sua produção, mediante o baratea-
mento de custos, como, também, em estreita decor-
rência, tornar mais acessíveis ao público as artes e os
espetáculos.

Para tanto, recorre-se a outras fontes de sub-
venção, como os concursos de prognósticos, para
compensar, mesmo que parcialmente, os dispêndios
que a atividade requer.

No entanto, tais argumentos – que se fazem
conduzir pelo mérito da proposta – são insuficientes
para que esta Comissão a examine, nos limites de
sua competência regimental. Daí a necessidade de
analisar seus aspectos econômicos.

Os recursos arrecadados pelas loterias admi-
nistradas pela Caixa Econômica Federal constituem
importante fonte de financiamento de um conjunto de
atividades governamentais que se caracterizam to-
das elas por sua alta repercussão social.

Tais recursos são transferidos conforme per-
centuais fixos preestabelecidos, descontando-se as
transferências do montante destinado ao pagamento
de prêmios aos apostadores. Entre os seus beneficiá-
rios encontram-se, além do Fundo Nacional de Cultu-
ra – FNC, a Seguridade Social, o Programa de Crédi-
to Educativo, do Ministério da Educação, o Fundo Pe-
nitenciário Nacional – FUNPEN, do Ministério da Jus-
tiça, o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Des-
porto – INDESP, do Ministério do Esporte e Turismo
entre outros. Assim, é que, na apreciação da proposta
de elevação do percentual repassado ao FNC, nos
termos do PLC nº 37 cumpre levar em conta os seus
efeitos potenciais sobre o volume de transferências
para os demais beneficiários dos recursos das loteri-
as federais. Isso porque a redução do prêmio pago ao
portador, se excessiva, tende a ressaltar em diminui-
ção da arrecadação total, subtraindo recursos das de-
mais atividades contempladas.

A elevação para 3% da arrecadação das loterias
federais o percentual de recursos transferidos para o
FNC atenderia ao meritório objetivo da iniciativa mini-
mizando, por outro lado o risco de que se produzem
os efeitos indesejáveis acima mencionados.

Cabe enfatizar que a elevação de 1% para 3%
do percentual transferido para o FNC corresponderá
a um aumento significativo dos recursos atualmente
destinados à cultura em nosso País. Tomando-se por
base a estimativa de uma arrecadação de R$2,5 bi-
lhões, em 1999, conforme dados a própria Caixa Eco-
nômica Federal, os recursos transferidos ao FNC
passariam de um patamar de R$25 milhões para
R$75 milhões por ano.

Quanto à proposta de destinação de 50% dos re-
cursos disponíveis ao FNC a projetos culturais de inicia-
tiva dos estados, também constante dos projetos em
tela, entendemos que deva ser suprimida. De um lado,
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por desnecessária, uma vez que os recursos do FNC
são alocados integralmente de forma descentralizada,
vale dizer, em parceria com estados e municípios. De
outro, como forma de estimular os estados a recorrer a
fontes próprias de financiamento, dada a existência das
loterias estaduais, o que viria incrementar ainda mais
os recursos destinados à cultura.

Por fim, no que se refere a técnica legislativa,
tanto o PLC nº 37, como o PLS nº 36 ambos de 1999
estão em desacordo com os ditames da Lei Comple-
mentar nº 95, de 1998, no que carecem de ajuste.

III – Voto

Diante dessas considerações, manifesta-
mo-nos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 37, de 1999, com emendas a seguir apresentadas
e pela conseqüente recomendação de declaração de
prejudicilidade do Projeto de Lei do Senado nº 36, de
1999, que com ele tramita.

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se à emenda do PLC nº 37, de 1999, a se-
guinte redação:

“Altera o inciso VIII do art. 5º da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que res-
tabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura – PRONAC e dá outras provi-
dências, aumentando para 3% da arrecada-
ção bruta das loterias federais e concursos de
prognósticos destinados ao Programa.”

EMENDA Nº 2 – CAE

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do art.
5º da Lei nº 8.313, de 1991, conforme dispõe o art. 1º
do PLC nº 37, de 1999:

Art. 1º ...................................................
“Art. 5º ..................................................
..............................................................
VIII – três por cento da arrecadação

bruta dos concursos de prognósticos e lote-
rias federais e similares, cuja realização es-
tiver sujeita a autorização federal, deduzin-
do-se este valor do montante destinado aos
prêmios; (N.R.)

............................................................."

EMENDA Nº 3 – CAE

Suprima-se o art. 2º do PLC nº 37, de 1999.

Sala da Comissão, 13 de junho de 2000. – Bello
Parga, Presidente em exercício – Pedro Piva, Rela-
tor – Jonas Pinheiro – José Alencar – Roberto Sa-
turnino – Gilberto Mestrinho – Mozarildo Caval-
canti – Roberto Requião – Paulo Souto – Ricardo
Santos – Lúdio Coelho – Lúcio Alcântara – Agnelo
Alves – Paulo Hartung – Freitas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

(*)LEI Nº 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe sobre benefícios fiscais na
área do Imposto sobre a Renda concedi-
dos a operações de caráter cultural ou
artístico.

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

PARECERES Nºs 663 E 664, DE 2000

Sobre o Ofício “S” nº 28, de 2000, do
Presidente do Banco Central do Brasil,
que encaminha ao Senado Federal solicita-
ção do Governo do Estado de Santa Cata-
rina para cancelar o registro na Central de
Custódia e Liquidação Financeira de Títu-
los – CETIP, de 170.000 Letras Financeiras
do Tesouro de Santa Catarina – LFTESC,
de propriedade do Fundo de Liquidez da
Dívida Pública daquele estado, emitidas
para pagamento de precatórios judiciais,
cujo valor, em 29-2-2000, correspondia a
R$402.809.060,54 (quatrocentos e dois mi-
lhões, oitocentos e nove mil, sessenta rea-
is e cinqüenta e quatro centavos).

PARECER Nº 663, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

É submetido ao exame do Senado Federal o
Ofício “S” nº 28, de 2000, no qual o Presidente do
Banco Central do Brasil encaminha solicitação do Go-
verno do Estado de Santa Catarina para cancelar o
registro na Central de Custódia e Liquidação Finance-
ira de Títulos – CETIP, de 170.000 letras Financeiras
do Tesouro de Santa Catarina – LFTESC, de proprie-
dade do Fundo de Liquidez da Dívida Pública daquele
estado.

Os títulos referidos foram emitidos, em 1996,
para pagamento de precatórios judiciais, cujo valor,
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em 29-2-2000, correspondia a R$402.809.060,54
(quatrocentos e dois milhões, oitocentos e nove mil,
sessenta reais e cinqüenta e quatro centavos).

Nos termos do Ofício PRCC nº 2.045/001, enca-
minhado ao Ministro da Fazenda em 14 de fevereiro
do corrente ano, o Governador do Estado de Santa
Catarina esclarece que essas Letras Financeiras “são
integrantes do Lote de 552.152 títulos que foram emi-
tidos fraudulentamente, no ano de 1996, destinados
ao pagamento de precatórios, por sinal, inexistentes.”

É o relatório.

II – Voto do Relator

Como enfatizado no Ofício “S” nº 28, de 2000,
por força do OF./CAE/067/97, de 22 de outubro de
1997, a Comissão de Inquérito destinada a apurar ir-
regularidades nas emissões de títulos destinados ao
pagamento de precatórios judiciais determinou a sus-
pensão temporária de suas negociações, até a data
dos respectivos resgates. Essa suspensão compre-
endia e se estendia aos títulos que se encontravam, à
época, 24 de fevereiro de 1997, em posição própria
bancada do Fundo da Dívida, ou em posição própria
de instituição financeira, financiado em operação
compromissada pelo Fundo da Dívida do Estado ou
Município emissor do título.

Entendemos que, ao assim proceder aquela
Comissão de Inquérito, agiu de forma preventiva e
com intuito de evitar que parcelas de dívidas contraí-
das com possíveis emissões irregulares de títulos pú-
blicos fossem objeto de negociações ou colocações
no mercado. Dessa forma, no nosso entendimento,
objetivava a comissão de inquérito evitar que os esta-
dos, em situação irregular, usufruíssem dos benefíci-
os previstos e facultados no art. 33 do ADCT, que tra-
ta dessas emissões.

Enfatize, assim, que esse posicionamento assu-
mido pela Comissão Parlamentar de Inquérito – cria-
da por intermédio do Requerimento nº 1.101, de
1996, com a finalidade de apurar irregularidades rela-
cionadas à autorização, emissão e negociação de tí-
tulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios
financeiros de 1995 e 1996 – foi proveniente de mani-
festações das Comissões de Assuntos Econômicos e
de Constituição, Justiça e Cidadania, às quais foram
atribuídas e transferidas as competências para análi-
se dos procedimentos a serem observados em rela-
ção à suspensão temporária da negociação dos títu-
los públicos emitidos para pagamento de precatórios
judiciais. Isso em decorrência de deliberação da CPI
em sessão realizada em 19 de agosto de 1997, e em

atendimento ao ofício do Banco Central do Brasil –
OF. PRESI-97/2225, que solicitava orientação em re-
lação aos procedimentos a serem observados, dada
a proximidade do encerramento dos trabalhos da Co-
missão de Inquérito.

Por analogia, essa matéria relativa a precatórios
do Estado de Santa Catarina agora vem ao exame
desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Entendemos que compete a esta Comissão opi-
nar sobre o procedimento a ser adotado em relação
ao pleito do estado, tendo em vista o término dos tra-
balhos da referida CPI sem que tenha havido reco-
mendação operacional definitiva pertinente à matéria.

Com efeito, quanto ao mérito da matéria, no que
se refere ao Estado de Santa Catarina, há conclusão
da Comissão de Inquérito quanto à inobservância dos
preceitos legais e constitucionais a ela atinentes, ten-
do sido observadas irregularidades quanto à emissão
e negociação dos títulos públicos relativos a precató-
rios judiciais pendentes de pagamento nos exercícios
de 1995 e 1996 (conforme relatório final daquela co-
missão de inquérito, particularmente no Capítulo X do
Título II). Nesse sentido, por ocasião da expedição do
Relatório final daquela Comissão de Inquérito, existi-
am evidentes óbices a que a parcela da dívida do
Estado de Santa Catarina, referente aos títulos por
ele emitidos para pagamento de precatórios judiciais
pendentes, fosse objeto de desbloqueio.

Por outro lado, nos termos informados no Ofício
“S” nº 28, de 2000, do Banco Central do Brasil, “após
diligências efetuadas, informa o Departamento da Dí-
vida Pública deste Banco Central que não haveria óbi-
ces ao atendimento do pleito do Estado de Santa Cata-
rina, posto que não há registro no departamento com-
petente de reivindicação de terceiros sobre as referi-
das letras, nem as instituições em liquidação ex-
tra-judicial, que à época do bloqueio estavam operan-
do com títulos públicos daquele Estado, detêm posi-
ção própria dos mesmos. Ademais, a Procuradoria
Geral do Estado de Santa Catarina certifica que não há
demandas judiciais postulando pagamento das
170.000 letras, que estão sob custódia do Fundo de Li-
quidez da Dívida Pública e, portanto, fora do mercado”.

Há que se considerar, ademais, que tanto a CPI,
quando da determinação do bloqueio dos referidos tí-
tulos, em fevereiro de 1997, como a CAE, em atendi-
mento a determinação oriunda também dessa CPI,
em outubro de 1997, previam a possibilidade do des-
bloqueio:

1 – a CPI, ao condicionar qualquer tipo de nego-
ciação desses títulos a sua prévia autorização, por
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meio do Banco Central do Brasil – Of. nº
61/97-CPI-Títulos Pb, de 24 de fevereiro de 1997;

2 – a CAE, ao prever a possibilidade futura de
desbloqueio, ainda que restrito ao montante exato
dos precatórios ou complementos, pendentes de pa-
gamento e passíveis de enquadramento no disposto
no art. 33 do ADCT – OF./CAE/67/97, de 22 de outu-
bro de 1997.

Mais recentemente, o próprio Senado Federal,
por intermédio da Resolução nº 78, de 1998, que
“Dispõe sobre as operações de crédito interno e ex-
terno dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípi-
os e de suas respectivas autarquias e fundações, in-
clusive concessão de garantias, seus limites e condi-
ções de autorização, e dá outras providências”, pro-
moveu adequado equacionamento dos títulos públi-
cos emitidos para pagamento de precatórios judiciais
pendentes, ao dispor sobre seu refinanciamento – §§
1º, 2º, 3º, 3º-A e 4º do art. 12 da referida Resolução.

Em particular, o § 3º desse artigo exclui do refi-
nanciamento desses títulos pela União aqueles emiti-
dos após 13 de dezembro de 1995, porém não nego-
ciados. Logicamente, na perspectiva que emana des-
sa norma do Senado Federal, não resta outra possibi-
lidade a esses títulos, não negociados, portanto, fora
do mercado e mantidos no Fundo de Liquidez da Dívi-
da Pública, que não a de seu cancelamento, como
pleiteado pelo Governador do Estado.

Não pode, todavia, essa Casa determinar que
se proceda o cancelamento solicitado pelo Estado de
Santa Catarina; essa compulsoriedade não se insere
dentre as suas competências privativas em matéria fi-
nanceira. Ao Senado Federal, nos termos constitucio-
nais, e de acordo com a Resolução nº 78, de 1998,
compete privativamente autorizar as emissões de tí-
tulos públicos, entre outras modalidades de contrata-
ção de empréstimos ou de financiamentos.

Em resumo, o empecilho ao cancelamento soli-
citado persiste, exclusivamente, em função da orien-
tação, de caráter preventivo, expressa, à época do
início de seus trabalhos, pela Comissão de Inquérito
relativa aos títulos públicos, por meio de ofício, e rei-
terado, no final desses trabalhos, nos termos de ofício
da Comissão de Assuntos Econômicos encaminhado
ao Banco Central do Brasil. Nesse contexto, julgamos
não ser necessária a expedição de qualquer norma
legal, bastando, para o devido e pertinente equacio-
namento da matéria, o envio de ofício ao Senhor Go-
vernador do Estado de Santa Catarina e ao Presiden-
te do Banco Central do Brasil comunicando o entendi-

mento desta Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania sobre a matéria.

À vista do exposto, nos termos do art. 133, alí-
nea V, item d, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, concluímos pelo envio, ao Senhor Governador do
Estado de Santa Catarina e ao Presidente do Banco
Central do Brasil, de ofício comunicando o entendi-
mento desta Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania sobre a matéria e a conseqüente liberação
daqueles títulos para fins de cancelamento de seu re-
gistro na Central de Custódia e de Liquidação Finan-
ceira de Títulos – CETIP.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. – José
Agripino, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Alvaro Dias – Pedro Piva – Antonio Carlos Valada-
res – José Eduardo Dutra – José Alencar – Bello
Parga – Ramez Tebet – Roberto Requião – Rober-
to Freire – Iris Rezende – Ney Suassuna – France-
lino Pereira.

PARECER Nº 664, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Wellington Roberto

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Econômicos o Ofício “S” nº 28, de 2000, no
qual o Presidente do Banco Central do Brasil encami-
nha solicitação do Governo do Estado de Santa Cata-
rina para cancelar o registro na Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, de 170.000
Letras Financeiras do Tesouro de Santa Catarina –
LFTESC, de propriedade do Fundo de Liquidez da Dí-
vida Pública daquele Estado.

Os títulos referidos foram emitidos para paga-
mento de precatórios judiciais, cujo valor, em
29-2-2000, correspondia a R$402.809.060, 54 (qua-
trocentos e dois milhões, oitocentos e nove mil, ses-
senta reais e cinqüenta e quatro centavos).

Nos termos do Ofício PRCC nº 2.045/001, enca-
minhado ao Ministro da Fazenda em 14 de fevereiro
do corrente ano, o Governador do Estado de Santa
Catarina esclarece que essas Letras Financeiras “são
integrantes do Lote de 552.152 títulos que foram emi-
tidos fraudulentamente, no ano de 1996, destinados
ao pagamento de precatórios, por sinal, inexistentes”.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Essa matéria foi inicialmente submetida à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania que con-
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siderou procedente a solicitação do Governo do Esta-
do de Santa Catarina, ou seja, concluiu pela inexis-
tência de impedimento à liberação desses títulos para
fins de cancelamento de seu registro na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos –
CETIP.

Por outro lado, como é de conhecimento desta
Casa, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
por intermédio do Requerimento nº 1.101, de 1996,
com a finalidade de apurar irregularidades relaciona-
das à autorização, emissão e negociação de títulos
públicos, estaduais e municipais, deliberou, em 19 de
agosto de 1997, no sentido de transferir para as Co-
missões de Assuntos Econômicos e de Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a competência
para análise dos procedimentos a serem observados
em relação à suspensão temporária da negociação
dos títulos públicos emitidos para pagamento de pre-
catórios judiciais.

Por analogia, essa matéria relativa a precatórios
do Estado de Santa Catarina, inicialmente submetida
à CCJ, agora vem ao exame desta Comissão de
Assuntos Econômicos.

Entendemos que compete a esta Comissão opi-
nar sobre o procedimento a ser adotado em relação
ao pleito do estado, tendo em vista o término dos tra-
balhos da referida CPI sem que tenha havido reco-
mendação operacional definitiva pertinente à matéria.

São amplamente conhecidas e veiculadas as
conclusões da Comissão de Inquérito que, no que se
refere ao Estado de Santa Catarina, apontam para a
inobservância de preceitos legais e constitucionais e
para constatações de irregularidades quanto à emis-
são e negociação dos títulos públicos, realizadas em
1996, para o pagamento de precatórios pendentes –
conforme relatório final daquela comissão de inquéri-
to, particularmente no Capítulo IV do Título I.

Nesse sentido, por ocasião da expedição do Re-
latório final daquela Comissão de Inquérito, existiam
evidentes óbices a que a parcela da dívida do Estado
de Santa Catarina, referente aos títulos por ele emiti-
dos para pagamento de precatórios judiciais penden-
tes, fosse objeto de desbloqueio.

Entretanto, nos termos informados no Ofício “S”
nº 28, de 2000, do Banco Central do Brasil, “após dili-
gências efetuadas, informa o Departamento da Dívi-
da Pública deste Banco Central que não haveria óbi-
ces ao atendimento do pleito do Estado de Santa Ca-
tarina, posto que não há registro no departamento
competente de reivindicação de terceiros sobre as re-
feridas letras, nem as instituições em liquidação ex-

trajudicial, que à época do bloqueio estavam operan-
do com títulos públicos daquele Estado, detêm posi-
ção própria dos mesmos. Ademais, a Procurado-
ria-Geral do Estado de Santa Catarina certifica que
não há demandas judiciais postulando pagamento
das 170.000 letras, que estão sob custódia do Fundo
de Liquidez da Dívida Pública e, portanto, fora do
mercado”.

Mais ainda, como oportunamente apontado no
referido Parecer da CCJ, “recentemente, o próprio
Senado Federal, por intermédio da Resolução nº 78,
de 1998, que ‘Dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas respectivas autarquias e
fundações, inclusive concessão de garantias, seus li-
mites e condições de autorização, e dá outras provi-
dências’, promoveu adequado equacionamento dos
títulos públicos emitidos para pagamento de precató-
rios judiciais pendentes, ao dispor sobre seu refinan-
ciamento – §§ 1º, 2º, 3º, 3º-A e 4º do art. 12 da referida
Resolução”.

“Em particular, o § 3º desse artigo exclui do refi-
nanciamento desses títulos pela União aqueles emiti-
dos após 13 de dezembro de 1995, porém não nego-
ciados. Logicamente, na perspectiva que emana des-
sa norma do Senado Federal, não resta outra possibi-
lidade a esses títulos, não negociados, portanto, fora
do mercado e mantidos no Fundo de Liquidez da Dívi-
da Pública, que não a de seu cancelamento, como
pleiteado pelo Governador do Estado.”

Nesse contexto, entendemos, também, que ine-
xistem restrições atuais que impedem o cancelamento
solicitado, mantendo, em conseqüência, o bloqueio
determinado pela referida CPI: esses títulos públicos
estão fora do mercado e sobre eles não recaem quais-
quer reivindicações, inclusive de natureza judicial.

O devido e pertinente equacionamento da maté-
ria, entende esta Comissão, requer, tão-somente, o
envio de ofício nos termos propostos pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania em seu parecer
aprovado em 7 de junho de 2000.

À vista do exposto, nos termos do art. 133, alí-
nea v, item d, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, concluímos pelo envio, ao Senhor Governador do
Estado de Santa Catarina e ao Presidente do Banco
Central do Brasil, de ofício comunicando o entendi-
mento desta Comissão de Assuntos Econômicos so-
bre a matéria e a conseqüente liberação daqueles tí-
tulos para fins de cancelamento de seu registro na
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Tí-
tulos – CETIP.
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Sala da Comissão, 20 de junho de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Wellington Roberto, Rela-
tor – Bello Parga – Gilberto Mestrinho – Geraldo
Althoff – José Fogaça – Jefferson Péres – Lauro
Campos – Romero Jucá – Edison Lobão – Pedro
Piva – Osmar Dias – Roberto Saturnino – Freitas
Neto – Paulo Hartung – Agnelo Alves – José Edu-
ardo Dutra – Pedro Simon – Paulo Souto.

A Presidência fará a devida comunica-
ção ao Banco Central do Brasil e ao Gover-
no do Estado de Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 133, de 2000, que acaba de ser lido,
tramitará com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Fe-
deral, e de acordo com o art. 122, II, “b”, do Regimen-
to Interno, poderá receber emendas, pelo prazo de
cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Foram
encaminhados à publicação pareceres das Comis-
sões de Educação e de Assuntos Econômicos, refe-
rentes às seguintes matérias que se encontram trami-
tando em conjunto:

- Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1999 (nº
3.468/97 na Casa de origem), que altera o inciso VIII
do art. 5o e acrescenta parágrafo ao art. 6o da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que institui o Pro-
grama Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC; e

- Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1999, de
autoria do Senador José Roberto Arruda, que altera
dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991.

A Presidência esclarece ao Plenário que o pare-
cer da Comissão de Educação refere-se somente ao
Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1999, em virtude
de aquele Colegiado ter-se manifestado antes da
aprovação de requerimento de tramitação conjunta.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cin-
co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, ”d“, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgo-
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º do Regi-
mento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes
matérias:

- Projeto de Lei do Senado nº 615, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que altera a Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que ”estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional“;

- Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2000, de
autoria do Senador Roberto Requião, que acrescenta
§ 3º-A ao art. 36 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que ”estabelece normas para as eleições“, e
revoga os arts. 323, 324, 325, 326 e 327 da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, que ”institui o Código
Eleitoral“; e

- Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2000, de
autoria do Senador Tião Viana, que inscreve o nome
de Plácido de Castro no ”Livro dos Heróis da Pátria“.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e
Cidadania, os Projetos de Lei do Senado nºs 28 e 56,
de 2000, aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e
o Projeto de Lei do Senado nº 615, de 1999, rejeitado,
vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias, que tramitam em conjunto:

- Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1999 (nº
530/99 na Casa de origem), que amplia, no caso de
separação, o direito de visita aos filhos para os avós
paternos e maternos e dá outras providências;

- Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que acrescenta
parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de
dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) e dá nova reda-
ção ao inciso VII do art. 888 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para es-
tender aos avós o direito de visita aos próprios netos.

Não tendo recebido emendas, as matérias se-
rão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu a Mensagem nº 134, de 2000 (nº
830/2000, na origem), de 19 do corrente, pela qual o
Presidente da República solicita, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor,
em ienes, equivalente a setenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos, de principal, entre o Go-
verno do Estado do Rio Grande do Sul e o Japan
Bank for International Cooperation (JBIC), destinada
a financiar, parcialmente, o Programa de Corredores
de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
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prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regi-
mento Interno, sem interposição do recurso ali previs-
to, determinou o arquivamento definitivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 77, de 1996.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 176, DE 2000

Dispõe sobre a isenção do Imposto
de Importação, nas hipóteses que menci-
ona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentos do Imposto de Importação os

objetos de arte, de autoria de artista brasileiro, classi-
ficados nas posições 9701, 9702, 9703 e 9706 do Ca-
pítulo 97 da Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM.

Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º aplica-se,
independente da autoria, nas importações realizadas
por museus instituídos e mantidos pelo Poder Público
e outras entidades culturais reconhecidas como de
utilidade pública.

Art. 3º Fica revogada a Lei nº 8.961, de 23 de
dezembro de 1994.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O projeto tem o objetivo de corrigir uma grande
distorção, representada pela taxação de obras de
arte de autores brasileiros quando retornam ao País,
assim como na importação de obras, em geral, por
museus, desde que não sejam objeto de doação.

Os produtos objeto da isenção, citados no texto
do projeto pelo respectivo código da Nomenclatura
Comum do Mercosul, são os seguintes:

– 9701.00.00 quadros, pinturas e desenhos, fei-
tos inteiramente à mão, exceto os desenhos da posi-
ção 4906 e os artigos manufaturados decorados à
mão; colagens e quadros decorativos semelhantes;

– 9702.00.00 gravuras, estampas e litografias,
originais;

– 9703.00.00 produções originais de arte esta-
tuária ou de escultura, de quaisquer matérias;

– 9706.00.00 antigüidades com mais de 100
anos.

Embora a Constituição consigne que o Imposto
de Importação incide sobre produtos estrangeiros
(art. 153, I), o que já deveria ser suficiente para elidir a
tributação na reimportação de produto brasileiro, a
praxe e a legislação aduaneiras consideram que, ao
ser exportado, o produto se desnacionaliza. Assim,
ao ingressar novamente no País, é tratado, para to-
dos os efeitos, como produto estrangeiro.

Todavia, os produtos artísticos devem ser trata-
dos com ótica diferente. Normalmente, sua reimporta-
ção representa um verdadeiro resgate de um teste-
munho da memória ou de componente importante da
cultura nacional que, por qualquer motivo, havia sido
remetido para o exterior. O mesmo se aplica, eviden-
temente, ao objeto de arte produzido, no exterior, por
artista brasileiro.

Em defesa desse entendimento, o advogado
Marcelo Fadel escreveu, apropriadamente, em artigo
publicado no O Globo, do Rio de Janeiro, “queiram
ou não, é rematado exercício de apatriotismo, verda-
deiro crime de lesa-pátria, embaraçar o reingresso de
obras de arte brasileiras em país já tão carente de ini-
ciativas culturais. São obras integrantes de nossa his-
tória, que por razões diversas foram adquiridas por
estrangeiros e levadas para fora do País. Lá perma-
neceram por longos anos, esquecidas e até mesmo
desconhecidas. Quando, afinal, são adquiridas por
um colecionador que deseja trazê-las de volta, são ta-
xadas pelo fisco, este aparentemente infenso à entra-
da das obras, fazendo com que, muitas vezes, o pro-
prietário desista da intenção”.

A rigor, antes de se pensar em taxação, o mais
lógico é pensar em incentivo para tal prática.

A Lei nº 8.961, de 23 de dezembro de 1994, já
isentava as obras (de brasileiros, ou não) doadas
para museus oficiais e instituições culturais de utilida-
de pública.

Trata-se, agora, de estender a isenção para as
obras de brasileiros, importados por qualquer pessoa
ou entidade, assim como de retirar a condição de que
os museus e entidades culturais devam receber a
obra por doação, para fazer jus ao benefício, De fato,
essa condição não faz o menor sentido, pois a cir-
cunstância de pagar ou não pela obra não desnatura
a sua finalidade essencial, que é a de enriquecer o
patrimônio cultural do País. Ilogicamente, justo quan-
do o museu, normalmente carente de recursos, con-
segue pagar por uma obra de arte, é castigado pela
obrigação de pagar o imposto de importação.

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 181



Convém esclarecer, aliás, que, para as obras
que ingressam no País para exposição e posterior re-
gresso ao exterior, a legislação aduaneira prevê o re-
gime de admissão temporária, segundo o qual os tri-
butos têm sua aplicação suspensa.

É o que se coloca à deliberação, sem embargo
de subsídios que representem aperfeiçoamento da
proposta.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. – Edi-
son Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 153.* Compete à União instituir impostos

sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;

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

LEI Nº 8.961, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1994

Dispõe sobre a isenção do imposto de
importação na hipótese que menciona.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
de lei do Senado que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, requeiro a minha inscrição para uma co-
municação inadiável no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – AMesa ins-
creve V. Exª, em primeiro lugar, para fazer a sua comuni-
cação durante a prorrogação da Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
primeiro orador inscrito, tem a palavra, por permuta
com o Senador Renan Calheiros, o Senador Lúcio
Alcântara, por vinte minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da República
anuncia hoje à tarde um plano de segurança pública.

O País tem assistido inquieto à escalada da vio-
lência. A violência está presente no cotidiano das gran-

des cidades e do campo, trazendo grande insegurança
às pessoas durante seus deslocamentos, em seus lo-
cais de trabalho, nas suas atividades corriqueiras.

Todo esse clima de apreensão, de insegurança,
de medo e de temor teve o seu ápice em cena trágica
que a televisão transmitiu para todo o Brasil: uma pro-
fessora, que emigrou do Ceará para o Rio de Janeiro
em busca de condições melhores de vida, em busca
de oportunidade de trabalho, foi vitimada por uma
bala de policiais militares que lidaram, sem a compe-
tência necessária, com um seqüestro que um bandi-
do praticava num ônibus.

Muitos casos como esse já se sucederam e se
sucedem no País inteiro, centenas deles. Cada um de
nós aqui pode dar informação sobre um caso de seu
conhecimento em que algum inocente pagou com a
vida esse clima de insegurança. Mas aquela tragédia
teve um impacto enorme sobre a sociedade brasileira
porque muitos puderam assistir de suas casas ou de
seus locais de trabalho, em tempo real, àquela tragé-
dia, como que se participassem dela.

É evidente que qualquer análise sobre aquele
episódio será superficial, não terá muito sentido, por-
que há causas remotas, profundas que explicam o
desfecho trágico e sangrento daquele episódio, que
culminou com a morte do próprio assaltante em cir-
cunstâncias que a polícia militar procurou ocultar da
imprensa e da sociedade.

Muito se poderia falar sobre os problemas soci-
ais, o desemprego, a falta de oportunidade de traba-
lho, a favelização, os grandes aglomerados urbanos
e todos os problemas decorrentes da falta de in-
fra-estrutura; a possibilidade, para pessoas despre-
paradas, de enriquecimento rápido por meio de ativi-
dades ilícitas; a falta de estrutura das polícias, seja
nos equipamentos disponíveis, seja no treinamento e
nos salários de seus agentes. Mas um problema de
tal complexidade necessita da participação não só do
Governo Federal e dos governos estaduais ou muni-
cipais, mas da participação de todos, da sociedade,
das organizações civis, de todas as entidades, que,
compreendendo a gravidade da hora que estamos vi-
vendo, possam se envolver com essa questão, para
que as pessoas reencontrem um clima de tranqüilida-
de indispensável ao exercício de suas atividades nor-
mais, indispensável à vida. Ninguém pode querer
transformar uma situação tão difícil em bandeira de
campanha às vésperas de eleição, muito menos que-
rer transferir responsabilidades para outras autorida-
des que estejam fora do nosso espectro partidário.

Portanto, a decisão do Presidente Fernando
Henrique Cardoso de adotar uma série de providênci-
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as que darão uma direção às ações do Estado brasi-
leiro para solucionar esse problema deve, realmente,
ser aplaudida, encorajada e vista como uma manifes-
tação do Poder Público no sentido de acalmar as an-
gústias e ansiedades da sociedade.

Várias medidas serão anunciadas. Em primeiro
lugar, a organização de um sistema nacional de segu-
rança pública que prevê uma ação integrada do Go-
verno Federal com os governos estaduais, resguar-
dando, é evidente, a autonomia dos governos estadu-
ais. Não se quer, nem se poderia aceitar, que gover-
nadores, para receberem recursos do Governo Fede-
ral, sejam submetidos a exames de desempenho ou
de cumprimento de metas – o que é muito difícil – de
redução da violência.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está claro,
até pela experiência que temos em outros setores, que
muitas vezes a injeção de recursos federais nos Esta-
dos tem levado a que se retraiam nos gastos. Não é o
que se deseja. O que se quer é que os novos recursos
federais sejam somados àqueles que os governos es-
taduais já dispendem. Mas também é sensato que o
Governo Federal, para transferir esses recursos, re-
queira previamente ações dos Estados que mostrem o
seu empenho no cumprimento de um programa co-
mum, de um programa a ser executado conjuntamente
pelo Governo Federal e pelos Estados. Por isso, fa-
la-se em um sistema nacional de segurança.

Da mesma forma, cogita-se desenvolver um
amplo programa de treinamento dos policiais civis e
militares, e também o preenchimento de quadros va-
gos da Polícia Federal, fazendo-se um concurso pú-
blico para recrutar novos policiais. Com isso, preten-
de-se a integração da Polícia Civil com a Polícia Mili-
tar. V. Exª, Senador Geraldo Melo, que foi Governador
de Estado e hoje preside esta sessão, sabe que a
ação dessas duas polícias não se dá de maneira co-
ordenada, havendo, às vezes, até uma competição, o
que é prejudicial ao cumprimento de suas funções.
Portanto, na medida em que se consiga integrar me-
lhor as duas polícias, do ponto de vista da doutrina, do
ponto de vista das ações conjuntas, da concepção da
ação policial, sem dúvida nenhuma que vamos avan-
çar muito no sentido de termos melhores resultados
na prevenção e na repressão da violência.

Alterações no Código Penal também serão ob-
jeto de projetos de lei que o Presidente da República
enviará ao Congresso Nacional. Particularmente, de-
verei entregar amanhã à Mesa do Senado projeto de
minha autoria, calcado na legislação americana, que
prevê alteração do Código Penal para autorizar a infil-
tração de agentes em quadrilhas do crime organiza-

do, para que se possa dar um caráter legal a essa
ação policial que vai permitir conhecê-las no íntimo.

Além disso, o Governo também pretende realizar,
nas ruas e avenidas das cidades de médio e grande
porte, um amplo programa de iluminação pública, já que
a escuridão é aliada da violência. Nos lugares onde não
há uma iluminação adequada, o cidadão que desce do
ônibus e tem que caminhar alguns quarteirões para
chegar em casa, à noite, torna-se uma presa muito mais
fácil dos bandidos e dos criminosos.

É evidente que com isso teremos que cuidar de
um problema correlato: o custeio dessa iluminação
pelas prefeituras municipais, muitas delas legalmente
impedidas de cobrar a chamada Taxa de Iluminação.
Para tanto, tramita no Senado projeto de lei oriundo
da Câmara dos Deputados e proposta de emenda à
Constituição, de autoria do Senador Paulo Souto, vi-
sando conferir legalidade e efetividade à cobrança
dessa Taxa de Iluminação Pública. Essa é, aparente-
mente, uma medida banal, mas de grande repercus-
são. Só quem tem idéia do dia-a-dia das pessoas que
moram na periferia das grandes cidades pode avaliar
a importância da iluminação pública para a segurança
das pessoas.

Há algum tempo, a Prefeita de Florianópolis,
Ângela Amin, procurou-me a propósito dessa questão
da iluminação pública nas cidades e me disse que,
sem a iluminação pública conveniente, necessária e
indispensável, há o risco de que a violência cresça,
porque a escuridão beneficia a ação dos malfeitores.

Há o problema das armas. Nós, aqui no Sena-
do, estamos discutindo há algum tempo a questão da
venda de armas, cujo projeto de lei já está aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e agora está sob
exame da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. O Governo cogita suspender a concessão
de porte de armas durante um certo período, o que le-
varia os comerciantes, caso vendam as armas, a não
poderem entregá-las; ou, no prazo mais rápido, a apro-
vação desse projeto pelo Congresso Nacional, pelo
Senado e pela Câmara dos Deputados.

Também se pretende uma ação concentrada da
Polícia Federal e das polícias estaduais nas cidades
onde o nível de violência tem-se mostrado mais inten-
so. Citam-se Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Re-
cife como cidades extremamente violentas, necessi-
tando de operações especiais de grande mobilização
de contingentes e de ações que possam coibir essa
atividade criminosa.

A ampliação de penitenciárias e a criação de no-
vas penitenciárias que possam oferecer novas vagas,
acabando com a superpopulação carcerária, com a
prisão em delegacias de polícia, que tem provocado,

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 183



muitas vezes, motins e insurreições, geralmente com
perda de vidas, além da transformação dessas cadei-
as em verdadeiras escolas do crime.

A realização de campanhas de paz, de solidarie-
dade, de fraternidade – com a mobilização da popula-
ção – que sejam capazes de buscar o que há de bom no
ser humano, para deter a escalada da violência.

A criação de um serviço de informações sobre
violência rural, para impedir que desemboque em epi-
sódios tristes como o do Pará, onde muitos membros
do Movimento dos Sem-Terra perderam a vida num
conflito com a Polícia Militar.

A utilização das Forças Armadas para o cumpri-
mento de tarefas específicas, em condições especia-
is e bem definidas. Por exemplo, a ação da Marinha
nas zonas portuárias – cita-se especificamente o por-
to do Rio de Janeiro, a baía da Guanabara, onde há
condições que favorecem a ação do crime organiza-
do – ou a ação do Exército nas fronteiras, para evitar
o narcotráfico e outros tipos de contravenções.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que vemos com
expectativa positiva a iniciativa do Presidente da Re-
pública. Recursos estão sendo levantados, em dife-
rentes fontes, para assegurar um mínimo de meios
que permitam a execução desse plano. Será criado
um Fundo Nacional de Segurança que terá os recur-
sos indispensáveis para a realização dessa tarefa.
Não se trata de anunciar providências espetaculares,
porque em questão tão complexa como essa não há
milagres, mas creio que essa medida pode ser o iní-
cio de uma ação efetiva, articulada, integrada entre
diferentes órgãos do Governo Federal e os governos
estaduais, envolvendo até os Municípios, no combate
ao narcotráfico, que constitui um grave risco à nossa
sociedade. E só se poderá obter êxito nesse combate
se a comunidade for envolvida, inclusive as famílias.
Deve-se reconstituir a organização básica e funda-
mental da sociedade, que é a família. Não se pode
depositar toda a esperança da formação dos nossos
jovens apenas na escola. Por melhor e mais eficiente
que ela seja, por melhor que seja o seu corpo docen-
te, a escola não pode substituir a família, não pode
substituir os pais.

Sr. Presidente, tenho esperança de que as pro-
vidências que serão anunciadas hoje pelo Presidente
da República surtam resultado, porque o que de pior
pode ocorrer no nosso País é a desintegração social,
ou seja, o terror, o medo e a insegurança tomarem
conta da sociedade e a idéia de Estado perder-se na
desarticulação social, na realização de movimentos
individuais ou de grupos que, a pretexto de assegura-
rem a defesa dessas pessoas ou desses grupos, re-
sultem no agravamento das nossas dificuldades.

Essa é uma tarefa difícil que talvez possa ser
melhor considerada se tivermos condições para refle-
tir sobre a gravidade do problema e o tamanho do es-
forço que temos que fazer para resolvê-lo.

Na última viagem que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso fez à Europa, Sua Excelência es-
teve em Berlim, onde declarou que todo o processo
de ajuste financeiro e fiscal do Estado e de estabiliza-
ção da economia, para pôr ordem nas contas do Esta-
do e fim à inflação, tem um limite: a tolerância social.
Até que ponto podemos impor certos sacrifícios à so-
ciedade para atingirmos essa chamada estabilidade
da economia, mesmo aceitando que ela é
pré-requisito para o desenvolvimento do País?

Por isso, como se falou no chamado Consenso
de Washington, que teria produzido toda essa ideolo-
gia econômico-financeira que está sendo administra-
da aos diferentes Estados em todo o mundo, seria o
momento de se falar no chamado Consenso de Ber-
lim. É preciso mostrar que há limite para a implanta-
ção dessa política econômico-financeira e que o limi-
te é a resistência da sociedade. Não se pode levar a
sociedade à desagregação, pois colocaria em risco a
autonomia do País e a execução de políticas indis-
pensáveis ao progresso e ao desenvolvimento das
nações. Deve-se conciliar a necessidade de ordenar
as finanças e a economia com a necessidade de esta-
belecer mecanismos de proteção social que impeçam
que a sociedade mergulhe na violência, no caos e no
desespero, o que viria a comprometer a própria so-
brevivência do País e dessa mesma sociedade.

Animado dessa esperança, registro e aplaudo a
iniciativa do Presidente Fernando Henrique em pro-
por esse conjunto de medidas que vão constituir um
plano de segurança para o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª

tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva para
uma comunicação inadiável, no momento devido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar e falará na prorrogação
da Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
segundo orador inscrito, tem a palavra o Senador Jef-
ferson Péres por permuta com o Senador Paulo Har-
tung. (Pausa)

Tem a palavra o Senador Moreira Mendes, por
cessão do Senador Leomar Quintanilha.
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S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, quero iniciar o meu pro-
nunciamento lendo alguns trechos de uma carta aber-
ta subscrita por José Sales, Presidente da Associa-
ção dos Empregados do Banco da Amazônia, dirigida
aos membros do Parlamento Amazônico, nos seguin-
tes termos:

A Constituição da República, em seus
vários artigos (3º, 21, 43, 151, 159, 165,
192), preconizam a adoção de medidas vi-
sando à redução das desigualdades regio-
nais em busca da justiça e do equilíbrio so-
cial e econômico da União, prevendo meca-
nismos compensatórios, visando ao desen-
volvimento equilibrado da Federação.

Na prática, a maioria desses dispositi-
vos até hoje é letra morta, nunca tendo sido
regulamentados. O que se constata é o in-
verso: o Sudeste desenvolvido – exatamen-
te a área que menos necessita de incentivos
– é a Região mais bem aquinhoada com a
chamada ”renúncia fiscal“, conforme dados
da Receita Federal.

Como agravante, as políticas de redu-
ção das disparidades regionais deixaram de
existir. (...) Ademais, agora, o Governo Fe-
deral intenta golpear as instituições criadas
com essa finalidade (Sudam, Sudene, BNB,
Basa e outras)...

No caso particular da Amazônia, fin-
ge-se ignorar que essa região é estratégica
para o País, até mesmo em termos de segu-
rança nacional. (...)

Particularmente, o Banco da Amazônia
está neste momento sob ameaça, instituição
essa que ostenta uma tradição de quase 60
anos de relevantes serviços prestados à Re-
gião. (...) O Comitê das Instituições Finance-
iras Federais (COMIF) está em pleno pro-
cesso de análise de medidas visando a des-
truí-lo, ainda que por morte lenta (inicial-
mente extinguindo sua rede de agências e
área comercial, visando a uma possível fu-
são com a Sudam), para atender o compro-
misso do Governo para com o FMI, de abrir
ainda mais o espaço mercadológico para
bancos estrangeiros, mesmo às custas do
abandono total da diretriz constitucional do
desenvolvimento regional.

O documento traz informações técnicas e esta-
tísticas sobre os relevantes serviços prestados pelo
Basa na Região Amazônica e sugere que, ao invés
de ser fechado ou transformado em agência de fo-
mento, o Basa precisaria, sim, modernizar-se, ampli-
ar a sua área de atuação e não encolher, como ago-
ra se pretende fazer.

Conclui dizendo:

Toda a sociedade regional está atenta e
alerta na expectativa de que seus represen-
tantes legitimamente eleitos, não só para este
Parlamento Amazônico como também para
todo o Congresso Nacional, saberão sustar
medidas que venham causar retrocessos ao
processo de redução das disparidades em re-
lação ao Centro-Sul do País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto hoje
à tribuna desta Casa para reafirmar a minha preocu-
pação a respeito de notícias que tenho lido recente-
mente na imprensa nacional, sobre a intenção do Go-
verno de transformar as instituições financeiras regio-
nais em agência de fomento.

Defendi, na ocasião, a exclusão do Banco da
Amazônia desse conjunto de iniciativas que as autori-
dades econômicas estão pensando em adotar.

Insisto na necessidade de o Banco continuar atu-
ando como importante agente direto de desenvolvimen-
to regional e não como simples agência de fomento. Por
isso, é importante que as autoridades econômicas, que
defendem o caminho da transformação, pesem melhor
os benefícios e os aspectos negativos registrados ao
longo da atuação do Basa como impulsionador do de-
senvolvimento econômico e social da Amazônia.

De maneira totalmente isenta, diria, sem medo
de errar, que, apesar de ter falhado em alguns proce-
dimentos operacionais ao longo da sua história, o
Basa apresenta hoje uma folha inestimável de servi-
ços prestados ao País, ao Governo Federal e, sobre-
tudo, à Região Amazônica.

Para termos uma idéia da sua importância, volto
a mencionar alguns dados. Com apenas 11% da rede
bancária existente no Norte, o Basa é responsável
por 83% de todas as operações de crédito, de fomen-
to e de incentivos ao desenvolvimento econômico da-
quela Região. Além disso, em termos de representati-
vidade, é importante ressaltar que suas 61 agências
ocupam lugar de destaque entre todas as outras insti-
tuições lá existentes, respondendo por 42% dos cré-
ditos liberados dos financiamentos agrícolas e indus-
triais e dos empréstimos de curto prazo concedidos
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aos seus clientes. Por outro lado, em termos de bene-
fícios sociais gerados por sua atuação direta na eco-
nomia regional, o Basa promoveu a criação de
156.344 postos de trabalho na Região, com 138.167
empregos, ou seja, quase 90% do total das áreas
agrícolas da Amazônia.

No que se refere ao Estado de Rondônia, a atu-
ação do Basa, desde a sua fundação, foi igualmente
exemplar na promoção do desenvolvimento local. A
primeira agência do Basa foi instalada em 1943, ain-
da quando era conhecido como Banco da Borracha,
quando Rondônia ainda se chamava Território do
Guaporé, sendo transformado, posteriormente, em
Território de Rondônia e, hoje, Estado de Rondônia.
Para se ter uma idéia da importância do Basa na vida
econômica do meu Estado, basta dizer que, na opi-
nião da quase totalidade dos rondonienses, a histó-
ria do Banco confunde-se com a história da própria
terra. Portanto, desde o tempo em que a atividade
econômica local girava quase que exclusivamente
em torno do extrativismo vegetal, como, por exem-
plo, a castanha e a borracha, essa instituição bancá-
ria era peça fundamental em sua evolução econômi-
ca e social.

Por outro lado, como responsável há dez anos
pela gestão do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte (FNO), criado pela Constituição de
1988 e regulamentado em 1989, até dezembro de
1999, no Estado de Rondônia, o Banco da Amazônia
investiu 304 milhões, atualizados pelo dólar cotado a
R$1,75, valor que, na minha opinião, deveria ter sido
maior. Aliás, isso foi objeto de crítica minha, mas não
posso deixar de reconhecer que o valor é significati-
vo e ajudou muito no desenvolvimento do nosso
Estado.

No que se refere ao setor rural, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, os programas do Basa visan-
do à fixação do homem à terra às melhorias das con-
dições de vida, à dinamização de sua renda, ao au-
mento da produtividade, à criação de novas oportu-
nidades de emprego e outros benefícios significa-
ram a aplicação de recursos que somaram R$266,3
milhões, ou seja, quase 88% do total dos 304 mi-
lhões investidos em Rondônia. É importante ressal-
tar que praticamente todas as ações rurais patroci-
nadas foram destinadas a beneficiar os mini e pe-
quenos produtores rurais, aliás, base do progresso e
do desenvolvimento do nosso Estado. Assim, de um
total de 55 mil assentados do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Banco
concedeu financiamento a quase onze mil agriculto-

res, numa iniciativa digna dos maiores e melhores
elogios.

Até os dias de hoje, em todos os espaços eco-
nômicos – na pecuária, na agricultura, no turismo, na
fruticultura, na piscicultura e no desenvolvimento in-
dustrial – foi notável a presença do Banco da Ama-
zônia como válvula de indução do desenvolvimento
estadual.

Porém, Sr. Presidente, a transformação dessa
instituição em agência de fomento redundará em
seu recolhimento a uma trajetória final e triste. Ao
privá-lo das atividades que o expõe à competitivida-
de do mercado, estimulando-o para a melhoria da
produtividade e da qualidade de seus serviços, aca-
bará por frear seu dinamismo.

Além disso, privar o Basa de sua rede de agên-
cias será condenar o processo de desenvolvimento
regional ao reforço de ilhas de concentração de ri-
quezas nas capitais das unidades federativas das
áreas em questão, pois o sistema bancário privado
limita-se praticamente às mesmas, o que acabaria
por transformar os fundos constitucionais de regio-
nais em ”fundos para as capitais“, privando nossos
Municípios da única esperança que ainda lhes resta
para trilhar a estrada do desenvolvimento, isso sem
considerar que muito dificilmente a rede particular irá
cumprir o preceito legal dos referidos fundos, de pri-
orizar os minis e pequenos produtores.

Quero nesse particular também lembrar que
uma das maiores reivindicações dos pequenos Mu-
nicípios do interior do meu Estado – não sei se o
mesmo ocorre no Estado do Amazonas – é exata-
mente a presença de uma agência bancária. E é evi-
dente que bancos particulares não terão o menor in-
teresse em se instalar em pequenas cidades do inte-
rior, porque visam, sobretudo e primeiramente, o lu-
cro, ao contrário do Basa, do Banco do Brasil, que
são instituições que devem levar o fomento e o de-
senvolvimento.

Como representante de Rondônia nesta Casa,
tenho obrigação de defender os interesses e lutar
pelo futuro da Região Amazônica. Por isso o Basa
precisa continuar sendo o ponto de referência mais
importante e mais forte para o produtor rural que
desenvolve suas atividades no Norte do País. Por
esses qualificativos não tenho a menor dúvida em
apontar o Basa na mesma investidura do Banco do
Brasil ponto de referência de maior orgulho da história
econômica do nosso País, sobretudo da nossa Região
Amazônica.
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Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, por todos os motivos que acabo de
apresentar, o Basa precisa ser poupado do
rebaixamento que lhe querem impor. Não podemos,
amazônidas que somos, ver o nosso orgulho regional
rebaixado dessa maneira.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador Moreira Mendes, eu não assisti ao início do seu
discurso, mas, pelo que pude deduzir, V. Exª está-se
referindo ao estudo da Booz-Allen, que agora veio a
público, muito desfavorável ao Basa. Parece uma
preparação para a privatização ou extinção de um banco
que presta serviços à nossa Região desde a 2ª Guerra
Mundial, quando foi criado originalmente como Banco da
Borracha. Conheço os pecados do Basa. Sei que ele tem
vários erros ao longo da sua história. Agora mesmo ele
privilegia outros Estados em detrimento do Amazonas,
onde só restam seis agências. Eu até admito que se faça
uma reformulação do Basa e de outras agências bancárias,
mas privatização e extinção, não, Senador Moreira Mendes.
Causará enorme dano à nossa Região – V. Exª tem toda a
razão –, e temo que seja o início de um processo de
desmantelamento do sistema financeiro oficial, começando
com o Basa e o Banco do Nordeste e terminando com Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil. Essa exacerbação da
privatização é que não devemos permitir. Creio que toda a
Bancada da Amazônia, neste momento, deve unir-se para
evitar que o pior aconteça. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Concordo
com V. Exª em que não se pode privatizar o Basa ou outros
órgãos federais, sobretudo a Eletronorte, que se encontra na
nossa Região, porque o Brasil deve muito à Amazônia. Não
é possível que as regiões mais ricas do País tenham tido
todo tipo de benesse e, quando chega a vez da Amazônia,
cogite-se a idéia de privatização e da transformação em
agência de fomento.

Agradeço a V. Exª pelo aparte que vem enriquecer o
meu pronunciamento.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Concedo,
com muito prazer, um aparte ao eminente Senador Gilberto
Mestrinho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª vem abordando com profundidade o
problema do Basa, a perspectiva da sua extinção e o

trabalho que esse banco realiza na Amazônia, desde os
acordos de Washington, que deram origem à criação do
Banco da Borracha. O Basa, como disse o Senador
Jefferson Péres, teve pecados, como todos os organismos
oficiais os têm, mas a verdade é que ele exerce papel
importante na economia da Região. E o que se sente é que
está havendo, a cada dia, uma busca de soluções para fazer
o esvaziamento da Região. O que se quer efetivamente é
esvaziar a Amazônia. Ora são leis ambientais absurdas, ora
é a presença oficial de organizações não-governa- mentais
com apoio do Governo, ora é o desejo de extinguir aqueles
órgãos de desenvolvimento da Região. Tudo isso está
inserido num contexto que só traz prejuízos para a
Amazônia. O Basa é importante para a nossa Região. Ele
tem dado tratamento especial ao pequeno produtor. No meu
Estado, como foi dito aqui pelo Senador Jefferson Péres,
embora tenha apenas seis agências, o Basa atua em ampla
faixa, leva o crédito direto a pequenos produtores. É
importante que seja mantido, uma vez que o Banco do Brasil
já tem poucas agências na Região, que a Caixa Econômica
extinguiu as agências que tinha no interior, que os bancos
privados não têm interesse em se estabelecer no interior,
porque são apenas captadores de recursos. Se tirarmos o
único órgão oficial que ainda tem presença no interior da
Amazônia, ficaremos sem nenhuma agência de
financiamento. Isso sem citar esse trabalho social de que V.
Exª fala, feito pelas agências, para pagamento de Funrural,
pagamentos de funcionários públicos, etc. O discurso de V.
Exª é importante porque chama a atenção para as
conseqüências que podem advir para a Amazônia com o
fechamento ou a transformação do Basa em agência de
fomento por indução até de uma empresa estrangeira.
Agora, até os consultores são estrangeiros, ninguém tem
mais personalidade nem poder de decisão; consultamos o
Exterior em tudo. Então, que pelo menos se preserve esse
órgão, de grande importância para a Amazônia. Parabéns a
V. Exª.

OSR.MOREIRAMENDES (PFL–RO)–Agradeçoa
V. Exª o aparte.

Temos que, verdadeiramente, fazer uma cruzada para
defender esse nosso patrimônio. Concordo plenamente com
o que V. Exª disse em relação a essa interferência
injustificada de organizações não-gover- namentais. Esse é
um tema que pretendo abordar muito em breve aqui desta
tribuna.

Senador Gilberto Mestrinho, o seu aparte, tal qual o do
Senador Jefferson Péres, vem enriquecer meu
pronunciamento.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço V.
Exª com muito prazer, Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Moreira Mendes, não quero ser repetitivo. O que foi dito e o
que vem sendo desenvolvido por V. Exª reflete exatamente o
que é o Banco da Amazônia. Mas, ainda que não queira ser
repetitivo, quero emprestar-lhe minha solidariedade e os
meus cumprimentos pela oportunidade do seu discurso, que
tenho quase a convicção de que é o discurso da Região
Amazônica. Meus cumprimentos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obrigado,
Senador Bernardo Cabral. V. Exª sempre dá um brilho
especial ao pronunciamento de qualquer Senador que
ocupa esta tribuna.

Para concluir, Sr. Presidente, quero fazer dois
registros: o primeiro relativo ao V Encontro de Agências do
Basa, em Rondônia, realizado no dia 29 de abril próximo
passado, na cidade de Porto Velho, onde as principais
lideranças estaduais tiveram a oportunidade de discutir
com os dirigentes da instituição novas estratégias a serem
adotadas em matéria de crédito, fortalecimento da
agricultura, do comércio e da indústria.

Durante esse evento, que durou três dias,
autoridades, gerentes e funcionários da entidade tiveram a
oportunidade de fazer um balanço das ações do Banco e
do caminho que ele trilhou em Rondônia desde a sua
fundação. Sem dúvida alguma, o encontro realizou-se em
momento determinante para a continuidade da história do
Banco como instituição de fomento. Além disso, ele serviu
igualmente para mostrar aos que não conheciam a sua
verdadeira história que a sua presença na Amazônia deve
ser ainda mais respeitada e incentivada daqui para a
frente.

O segundo registro, Sr. Presidente, refere-se ao I
Seminário Internacional do Parlamento Amazônico,
realizado na cidade de Belém do Pará, do qual participei.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me permite
um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Quero
ouvir, com muita alegria, o aparte do eminente Senador
Romeu Tuma, do meu Estado natal.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Moreira
Mendes, é até um atrevimento meu pedir um aparte a V.
Exª. Eu já havia desistido, em função da manifestação de

toda a Bancada do Amazonas em apoio às suas
colocações. Conheço um pouco a história do Basa.
Acompanhei-a desde a sua fundação. Vários segmentos
se dispuseram a ajudar o seu desenvolvimento e as
estruturas da Zona Franca de Manaus. Portanto, eu queria
apenas cumprimentá-lo. Cada discurso que V. Exª faz com
referência ao Norte, principalmente à Amazônia, é um grito
de guerra que alguém tem que ouvir. É muito importante a
descrição que V. Exª faz daquilo que realmente tem trazido
problemas para o desenvolvimento do Amazonas. Há uma
expectativa em torno do fato de que os financiamentos por
intermédio do Basa e de outras instituições têm que
funcionar corretamente para que não se perca toda a
estrutura que, ao longo de algumas décadas, se montou
na Amazônia. Com a finalidade de ser um pólo industrial e
de distribuição, a Amazônia, aos poucos, vem sendo
enfraquecida; mas realmente ela tem que ter fôlego para
reagir. Quero cumprimentar V. Exª Estou ao lado da
Bancada do Amazonas desde o tempo em que o Senador
Bernardo Cabral foi o meu Chefe. Muito obrigado.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obrigado,
Senador Romeu Tuma.

Espero que V. Exª seja um paulista para a Amazônia
assim como eu, que também sou de São Paulo, mas adotei
a regiãoháquase30anos.Atualmenteestou lá, comodiriao
caboclo,defendendocom”unhasedentes“asuabandeira.

Referia-me à participação no I Seminário Internacional
do Parlamento Amazônico, que se realizou na cidade de
Belém, no Pará, e do qual participei juntamente com o
Senador Bernardo Cabral, que proferiu uma brilhante
conferênciaemumdosdiasda realizaçãodaqueleevento.

Foram tratados importantes temas sobre a Amazônia.
Dentre eles, destaco o assunto, hoje por mim abordado,
relativo ao Basa e que resultou em documento subscrito
pelos Parlamentares presentes, enviado ao Senhor
Presidente da República, no qual condenam a possibilidade
de transformação do Basa e do Banco do Nordeste do Brasil
– BNB – em agência de fomento. Requeiro que o teor desse
documento, assim como o do primeiro que li, seja transcrito
nos Anais desta Casa para efeito de registro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOREIRA MENDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Su-
plicy, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Con-
cedo a palavra a V. Exª, pela ordem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem) –
Sr. Presidente, pergunto a V. Exª se posso pronunci-
ar-me por cinco minutos para uma comunicação ina-
diável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – V. Exª
será atendido na hora regimental, como o terceiro
orador.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Con-
cedo a palavra à Senadora Heloisa Helena. (Pausa.)

S. Exª declina do uso da palavra.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ernandes Amo-

rim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei-

ros. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca-

bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Presidente, devo comunicar a V. Exª que vou usar o
tempo devido na sustentação do meu parecer sobre a
criação da Agência Nacional de Águas.

Reservo-me para aquele instante.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Con-

cedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana. (Pau-

sa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.

(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-

ner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pere-

ira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Jorge.

(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro-
berto Arruda. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, como eu gostaria de
fazer apenas uma comunicação inadiável, aproveita-
rei, então, o tempo que V. Exª me concede.

O tema do meu pronunciamento de hoje é a res-
peito do lançamento da Semana Antidrogas, realiza-
da ontem, em solenidade no Palácio do Planalto. Lá
compareceram comandantes militares, Ministros de
Estado e atletas, principalmente, da Confederação de
Natação, que estarão presentes nas Olimpíadas de
Sydney, na Austrália.

O General Alberto Cardoso, que está respon-
dendo interinamente pela Secretaria de Assuntos
Antidrogas, fez o seu lançamento oficial da campa-
nha. Durante a cerimônia, foram distribuídos prêmios
a alguns Municípios e a alguns trabalhos apresenta-
dos, referentes ao uso de drogas proibidas.

Portanto, eu queria me solidarizar com essa ini-
ciativa do Governo, principalmente no que diz respei-
to a alguns aspectos que considero de suma impor-
tância no combate ao uso de drogas.

Entre as cartilhas distribuídas, havia uma cuja
orientação era dirigida aos pais, sobre a importância
da família na luta contra o uso de drogas. E o desejo
do Governo – isso vai ser feito em mais de cinco mil
Municípios – de integrá-los no trabalho de combate
ao uso de drogas.

Qual é o objetivo dessa proposta? Acredito que
seja investir e buscar com muito mais empenho a pre-
venção.

Sabemos que é crítica a fronteira amazônica,
próxima às áreas de produção, como a de Mato Gros-
so e de toda a região oeste do País, onde o tráfico
ocorre quase sem nenhum controle, sem a possibili-
dade de haver uma vigilância efetiva que impeça o
avanço do narcotráfico em nosso País.

O apelo feito pelo General Cardoso foi no senti-
do de que os Municípios, para terem acesso a tudo o
que a Secretaria possa oferecer, promovam a criação
dos conselhos municipais de entorpecentes, que se-
ria bastante importante. Já ao tempo do Ministro Ber-
nardo Cabral, discutia-se muito a criação dos conse-
lhos estaduais e dos conselhos municipais. Isso ao
tempo em que o Confen – Conselho Federal de Entor-
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pecentes – funcionava junto ao Ministério da Justiça e
tinha as suas câmeras próprias de política antidrogas,
a parte jurídica e também a parte de prevenção.

Atualmente, por intermédio de todas as expe-
riências internacionais, sabemos que apenas a re-
pressão realmente não traz absolutamente nenhum
resultado eficaz. A pressão consumidora é o que real-
mente estimula a produção, porque não há interliga-
ção entre os governos dos países responsáveis pela
produção da droga e a estrutura política que possa
combatê-la.

É importante registrar-se que no dia 26 próximo
comemora-se o Dia Internacional Contra o Uso de
Drogas e, nesta semana, o Governo estimula a dis-
cussão sobre o assunto.

Hoje, o Senador Artur da Távola, num trabalho
importante, pediu vista do nosso relatório, na Comis-
são de Educação, sobre a nova lei de drogas, já que a
atual tem mais de vinte anos e houve uma evolução
nos tipos de drogas consumidas, no tipo operacional
e no modus operandi dos traficantes. A cada passo,
a cada congresso, conhecem-se novos métodos, em-
pregados pelos traficantes, de ocultação e de produ-
ção, além de outros tipos de drogas, lícitas ou ilícitas,
que entram no mercado.

Às vezes, pergunto-me o que, realmente, o Mu-
nicípio pode fazer no combate ao uso ou prevenção
de drogas. Se a guarda municipal tiver, dentro da sua
estrutura, uma formação ético-profissional orientada
com respeito ao que representa o consumo de drogas
e, em sua estrutura de segurança montada nas esco-
las primárias, puder inibir a chegada do pequeno trafi-
cante de crack e outras drogas às quais têm acesso,
hoje, os alunos de Primeiro Grau, já estará prestando
um grande serviço à Nação.

Cumprimento o Presidente Fernando Henrique,
o General Cardoso e todos aqueles que estão partici-
pando dessa investida contra o tráfico e o uso indevi-
do de drogas, na esperança de que isso possa repre-
sentar uma tranqüilidade maior para as famílias que
vivem apavoradas, sem confiança em que seus filhos
andem pelas ruas sem serem abordados por um trafi-
cante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Pror-

rogo a Hora do Expediente por dez minutos, para que
o Senador Maguito Vilela e eu próprio possamos fa-
zer uma comunicação inadiável.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, na semana

passada, uma Comissão Mista do Congresso Nacio-
nal aprovou, por unanimidade, o relatório final da cha-
mada Lei do Esporte. Trata-se de um projeto de lei de
conversão, por nós proposto, alterando a Medida Pro-
visória nº 2.011, editada pelo Presidente da Repúbli-
ca.

Durante pouco mais de cem dias, debruça-
mo-nos sobre o tema. Realizamos 25 audiências pú-
blicas e diversas reuniões administrativas. Antes de
apresentarmos qualquer proposta, preocupamo-nos
em ouvir especialistas de várias modalidades e de to-
das as regiões brasileiras. Aqui estiveram atletas pro-
fissionais, ex-atletas, dirigentes de clubes, de federa-
ções, da CBF, de associações, juristas, cronistas es-
portivos, autoridades estaduais e federais, represen-
tantes de associações de bingos.

Pessoalmente, também, pude conversar com o
Ministro dos Esportes, Sr. Carlos Melles, com o trei-
nador da Seleção Brasileira, Sr. Vanderlei Luxembur-
go, com vários craques, inclusive o próprio Ronaldo,
da Inter de Milão, sempre buscando sugestões e co-
lhendo opiniões sobre o que seria a legislação ideal
para o esporte brasileiro. Uma lei séria, que abordas-
se todos os pontos polêmicos e importantes e que pu-
desse ser factível e duradoura.

Recebemos centenas de sugestões de autori-
dades esportivas. Foram apresentadas 58 emendas
de parlamentares, o que nos revelou, claramente, a
importância da matéria, e, mais do que isso, a real ne-
cessidade de se proceder a alterações na legislação
que rege os destinos do esporte.

Procuramos fazer um projeto que contemple os
diversos segmentos esportivos. Acatamos uma gama
muito grande de propostas e sugestões, mas sempre
tendo em mente a construção de um projeto com uni-
dade, coerente. Pelas inúmeras manifestações de
apoio recebidas nas últimas semanas, oriundas de di-
versos setores, expressas principalmente pela im-
prensa, acreditamos que chegamos a um ponto, se-
não ideal, pelo menos muito próximo dele. O apoio
unânime alcançado na última votação dentro da Co-
missão também aponta para esse sentido.

O projeto de lei de conversão vai hoje à votação
no plenário do Congresso Nacional, em sessão con-
junta. Subo a esta tribuna para dar conhecimento à
Casa dos principais pontos da nova lei e pedir o apoio
de V. Exas para a sua aprovação. Acredito, sincera-
mente, com base na minha experiência pessoal como
desportista e, principalmente, em tudo que pude ouvir
como Relator, que a aprovação desse texto represen-
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tará uma contribuição extraordinária ao esporte brasi-
leiro.

O ponto mais polêmico do texto diz respeito ao
chamado clube-empresa. Pelo antigo texto, todo clu-
be de futebol teria a obrigatoriedade de se transfor-
mar em empresa. Durante o processo de debate, não
encontramos uma só voz favorável a essa tese. De
fato, trata-se de uma regulamentação tão esdrúxula
quanto se o Congresso decretasse que, a partir de tal
data, toda empresa teria que se transformar em clube
de futebol. Na prática, essa lei decretaria o fim de cen-
tenas de pequenos clubes profissionais espalhados
pelo interior do Brasil, que funcionam como uma gran-
de escola formadora de atletas e de bons cidadãos. É
também um capítulo que fere os preceitos constituci-
onais de liberdade de associação.

Optamos por tornar facultativo o que era obriga-
tório. O clube que quiser tornar-se empresa que o
faça. Quem quiser continuar como clube de futebol,
continua. É democrático, lógico, coerente.

Casada a essa questão, aparece outra de igual
importância, que tem gerado acirrados debates des-
de que começaram a discutir mudanças na legisla-
ção: a possibilidade de clubes de futebol firmarem
parcerias para exploração da marca, patrocínios e até
de cederem a propriedade a empresas privadas.

Sabemos do interesse crescente de empresas
multinacionais pelo futebol brasileiro. Grandes gru-
pos econômicos dispostos a investir nesse fabuloso
negócio, que movimenta no mundo, todos os anos,
nada mais nada menos que R$350 bilhões. É algo
que pode ser benéfico ao futebol, se bem regulamen-
tado. E extremamente maléfico, se ficar ao bel–pra-
zer de quem está pensando apenas em auferir lucros.

Pelo projeto, nós não proibimos esse tipo de in-
vestimento internacional. Nem poderíamos. Mas bus-
camos um caminho, apoiado por atletas, clubes e ins-
tituições, que permita a entrada de recursos sem que
os interesses meramente comerciais e as conveniên-
cias lucrativas venham a sobrepujar o interesse des-
portivo.

Dessa forma, propusemos que fique proibido
que qualquer empresa, nacional ou estrangeira, dete-
nha a propriedade de mais de um clube que dispute a
mesma competição. O objetivo é preservar a licitude
e a transparência nas competições, evitando-se a
chamada ”fabricação“ de resultados que só compro-
metem a lisura e a competitividade das competições
profissionais.

É bom frisar que essa não foi uma decisão tirada
da cabeça de A ou de B. Pelo contrário. Colhemos de-

poimentos consistentes, de pessoas que conhecem a
fundo o esporte, que nos alertaram com veemência
para a real possibilidade de manipulação de resulta-
dos virem a acontecer. Alerta que partiu de dirigentes
de grandes clubes e de atletas de credibilidade,
como, por exemplo, Zico que, com sua experiência,
foi franco e categórico ao afirmar que esse tipo de coi-
sa existe sim e que, nas mãos de pessoas sem a mí-
nima ligação sentimental ou desportiva com os clu-
bes, poderia se agravar, comprometendo seriamente
o futebol.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, procura-
mos fazer uma lei, ouvindo todo o universo do esporte
brasileiro. Entendemos que esta lei protege esse pa-
trimônio sociocultural do povo brasileiro que é o es-
porte, principalmente o futebol. Acatamos as suges-
tões de todos os especialistas. Esta Comissão se reu-
niu em inúmeras audiências, discutindo, ouvindo, dia-
logando.

Portanto, entendo que esta lei vai realmente ao
encontro da maioria dos desportistas brasileiros.

Por isso, peço o apoio de todas as Sras e Srs. Se-
nadores e Deputados Federais para que hoje, no
Congresso Nacional, possamos aprovar uma lei que
realmente vai beneficiar o esporte brasileiro.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
muito prazer, concedo o aparte ao Senador Leomar
Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Acom-
panhei, com V. Exª, a discussão, o debate amplo e
plural, extremamente participativo, ouvindo os mais
diversos segmentos interessados na discussão des-
sa lei. Louvo o extraordinário trabalho que V. Exª reali-
zou ao elaborar um relatório a muitas mãos, com mui-
to sentimento; sentimento movido pela atividade es-
portiva, que é extremamente significativa no contexto
social. Presente a preocupação de que inexiste uma
fonte de financiamento, principalmente do esporte
amador, uma fonte determinada, uma fonte fixa do
esporte amador, que se presumia encontrar no bingo
essa possibilidade. Isso com a Lei Zico, depois se-
cundada pela Lei Pelé, que agora experimenta nova
alteração. Os desacertos, os desajustes que ocorre-
ram na malversação dos interesses maiores do es-
porte, no aproveitamento por parcela considerável de
empresários, cujos interesses não eram confessa-
dos, não eram levados a sério, fez com que, capitane-
ados por V. Exª, com a idéia de V. Exª, procurásse-
mos separar a atividade do bingo da atividade esporti-
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va. Talvez essa tenha sido uma das mais expressivas
e significativas vitórias dessa alteração que a lei vai
experimentar. Vamos continuar buscando alternati-
vas que possam oferecer ao esporte, notadamente
ao esporte amador, uma fonte de financiamento se-
gura, sem as preocupações com o jogo, com os des-
caminhos que o jogo de azar propicia. Portanto, co-
munguei com V. Exª, trabalhei com V. Exª e quero rei-
terar os meus cumprimentos pelo belo trabalho reali-
zado.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Leomar Quintanilha, grande
desportista deste País, que tem prestado relevantes
serviços ao futebol principalmente, e ao esporte em
geral. Além de V. Exª, outros Senadores que integra-
ram esta Comissão também contribuíram e trabalha-
ram muito, dando sugestões valiosas.

Esse projeto de conversão nasceu de um traba-
lho árduo de toda a Comissão, sem exceção, de De-
putados Federais, Senadores, presidida pelo Deputa-
do Ronaldo Vasconcelos, que realmente fez um tra-
balho extremamente competente, inteligente e dinâ-
mico à frente desta Comissão.

Portanto, repito, peço o apoio de todos os Parla-
mentares, porque o nosso objetivo visa a preservar o
esporte e o futebol brasileiro, principalmente contra
essa concorrência predatória de outros países e de
outros clubes. Ficou bem evidente que os cinco maio-
res grupos econômicos e financeiros do mundo queri-
am adquirir os dezesseis maiores clubes brasileiros.
Isso seria extremamente danoso para o nosso espor-
te.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, agradeço
a atenção de todos e, mais uma vez, peço o apoio de
V. Exas para a aprovação dessa lei, que é de interesse
de todo o Brasil.

Durante o discurso do Sr. Maguito Vile-
la, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra, para uma comunicação ina-
diável, o Senador Eduardo Suplicy. S. Exª dispõe de
cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Aiiiiii...! Fico pensando, Sr. Presidente, nos
gritos que eu ouvia quando menino, dez anos de ida-
de; em frente à janela de meu quarto, ouvia mulheres

gritando. Eram 23 horas, meia noite, e a história se re-
petia. E eu ia lá para a janela olhar, e depois procurei
saber por que as mulheres estavam gritando. Eram
mulheres que haviam, por não ter alternativa, resolvi-
do vender o seu corpo. E ficava pensando no seu
destino. Depois de alguns dias, tendo passado a noite
no distrito policial, voltavam à rotina, para, alguns dias
depois, a cena se repetir. Essas coisas me fizeram
procurar pensar por que é que era assim, e se não po-
deria ser diferente.

Eu me lembro dessas coisas por causa do Pre-
sidente da República, que, daqui a instantes, anunci-
ará o plano de segurança. Fico pensando nos gritos
daquelas pessoas que estavam no ônibus seqüestra-
do por Sandro do Nascimento. Fico pensando nas ra-
zões que levaram Sandro do Nascimento, tendo so-
brevivido ao massacre da Candelária, onde tantas cri-
anças foram mortas por policiais, e não tendo encon-
trado alternativa de viver, a tal procedimento, ele que,
quando menino, escreveu em sua composição: ”eles
não são animais não, são crianças indefesas, sem
nenhuma riqueza, eles saíram do inferno!“

Ah!, será que o Plano de Segurança, em que o
Presidente disse que vai lançar as Forças Armadas
para vigiar as fronteiras; será que simplesmente im-
pedir que haja licença para adquirir armas por seis
meses; será que planos de iluminar melhor a cidade –
isso é até razoável; mas será que sem perceber que
se faz necessário, com maior urgência, transformar a
realidade socioeconômica brasileira, assegurar em-
prego, senão renda adequada para todos, renda sufi-
ciente para assegurar a sobrevivência digna; será
que o Presidente não se lembra das lições de há tan-
tos séculos? Thomas More disse – quando instituída
a pena de morte na Inglaterra, que não havia assegu-
rado a diminuição das mortes, dos assaltos, dos as-
sassinatos – ”que muito mais eficaz do que infringir
estes castigos horríveis a quem não tem outra alter-
nativa senão de, primeiro, tornar-se um ladrão“ –
como Sandro do Nascimento – ”para depois ser trans-
formado em cadáver, é assegurar a sobrevivência
das pessoas“.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
plano do Presidente Fernando Henrique Cardoso é
extraordinariamente insuficiente, porque não atinge a
raiz do problema da violência no Brasil. Se, de 1979 a
1998, o número de assassinatos no Brasil aumentou
sete vezes mais do que o crescimento da população,
conforme ressaltou o jornal O Estado de S. Paulo,
em sua edição de domingo último, e consta de estu-
dos que o Presidente anunciará hoje, Sua Excelência
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precisa se dar conta de que a razão dessa quantidade
cada vez maior de homicídios está estreitamente re-
lacionada à não resolução dos problemas sociais. O
Presidente ainda não se deu conta de que este é o
principal problema. Apenas quando Sua Excelência
perceber isso iremos avançar na direção da socieda-
de mais justa a que ele, ao se despedir do Senado, se
referiu. O Brasil tinha pressa de chegar a ela, segun-
do Sua Excelência. Uma nação civilizada e justa
faz-se com a percepção adequada desses valores e
da necessidade de transformar as causas principais.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Roberto Saturnino, eu gostaria muito de
conceder o aparte a V. Exª, mas já estou concluindo a
minha oração, pois disponho de apenas cinco minu-
tos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2000
(Em regime de urgência,nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição Federal,

combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2000 (nº 1.617/99,
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dispõe sobre a cri-
ação da Agência Nacional de Águas – ANA,
entidade federal de implementação da Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos e de co-
ordenação do Sistema Nacional de Gerenci-
amento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências, tendo

Pareceres sob nºs:
– 608, de 2000, da Comissão de

Assuntos Sociais (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 74, de 2000), Relator:
Senador Sérgio Machado, com votos con-
trários dos Senadores Tião Viana, Mozarildo
Cavalcanti e Geraldo Cândido e das Sena-
doras Marina Silva e Heloisa Helena;

– 609, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Bernardo Cabral, com abstenções dos
Senadores José Eduardo Dutra e Roberto
Freire; e

– 610, de 2000, da Comissão de Servi-
ços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Gil-
vam Borges, com voto contrário do Senador
Geraldo Cândido.

A matéria constou da pauta da sessão de on-
tem, quando foram apresentados dez recursos para
apreciação pelo Plenário das Emendas de nºs 2 a 11.

Encerrada a discussão naquela oportunidade,
foram lidos requerimentos de destaque para votação
em separado de expressão constante do projeto e
das emendas.

Passa-se à votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra

à nobre Senadora Heloisa Helena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, de acordo
com o Regimento, já posso encaminhar a votação,
mas, primeiro, eu gostaria de ouvir o Relator. Ontem,
houve toda uma discussão da matéria, vários Sena-
dores fizeram considerações a respeito dela, e eu
não posso encaminhar efetivamente a votação antes
de ouvir o Relator.

Por isso, faço este apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Creio que V. Exª tem razão. O Relator pode
esclarecer pontos para o encaminhamento da vota-
ção.

Portanto, solicito a gentileza dos Relatores, Se-
nadores Sérgio Machado ou Bernardo Cabral, de
usarem da palavra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar,
como se fora uma premissa, tecer algumas conside-
rações mostrando que, desde 1978, iniciou-se, de
modo mais moderno, a gestão dos recursos hídricos
em nosso País. De que forma? Com a criação do Co-
mitê de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas.
Foi esse o momento do início efetivo do gerenciamen-
to dos recursos hídricos.

Depois, em 1983, tivemos o Seminário Interna-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Lem-
bro que abordo a matéria pelo tempo em que, em
nosso País, vimos desenvolvendo estudos de geren-
ciamento de recursos hídricos. Esse seminário foi re-
alizado no Itamaraty, com a participação de delega-
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ções da França, da Inglaterra e da Alemanha. No ano
seguinte, em 1984, a Câmara dos Deputados instalou
uma CPI dos Recursos Hídricos. Entre as suas con-
clusões, após um ano de trabalho e 36 depoimentos,
ela fez esta advertência: ”Há necessidade de um ór-
gão gestor forte, dentro de um sistema de gerencia-
mento integrado, obedecendo as peculiaridades regi-
onais“. Repito a recomendação da CPI: ”...órgão ges-
tor forte, dentro de um sistema de gerenciamento in-
tegrado,...“

A Constituição de 1988 – e não foi uma luta fácil
– previu o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Também há ali um capítulo sobre
meio ambiente que, sem falsa modéstia para nós,
brasileiros, é o mais completo capítulo sobre meio
ambiente; ele oferece ensinamentos àqueles que
hoje querem, de fora, indicar caminhos para nós nes-
se campo – as soluções são apontadas por nós.

Depois, tivemos a Lei nº 7.990, de 1989, que re-
gulamentou a compensação financeira; a Lei nº
8.001, de 1990, que estabeleceu sua aplicação, e a
Lei nº 9.433, de 1997, que estabeleceu a Política Na-
cional de Recursos Hídricos e instituiu o Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Tive a honra de ser o Relator dessa matéria no
Senado. Em função disso, recebi em meu gabinete o
maior jurista do sistema das Nações Unidas nessa te-
mática, o professor Miguel Solanes. Ele fez os maio-
res elogios ao nosso País pelo estabelecimento da
política nacional de recursos hídricos.

E o que falta hoje? Falta a criação da chamada
Agência Nacional de Águas ou ANA.

Faço essa observação para mostrar que tenho
feito o que é possível para examinar essa matéria
com seriedade. Quem me acompanha desde 1995
sabe que já editei, com meus companheiros de traba-
lho, nove livros sobre o tema e assuntos correlatos.
Um deles, sem falsa modéstia, transformou-se numa
espécie de manual de consulta para aqueles que têm
interesse no problema da água. Esse livro, que aca-
bou tendo uma tiragem, em segunda edição, de qua-
se cinco mil volumes, esgotou-se em pouco tempo.

Aqui exibo o livro Direito Administrativo Tema:
Água. Feito seu lançamento na nossa biblioteca, os
pedidos das universidades foram constantes. O que
quero dizer com isso? Que não trato essa matéria de
forma político-partidária nem do ponto de vista emoci-
onal.

Ontem, não pude estar aqui presente. A irmã de
um amigo – aliás, amigo também do Senador Antonio
Carlos Magalhães –, o Dr. Phelippe Daou, faleceu, e

no último instante fui avisado. Fui à minha terra e vol-
tei nesta madrugada, mas tive o cuidado de pedir as
notas taquigráficas. E em primeiro lugar, Sr. Presi-
dente, quero esclarecer, no que me for possível, a in-
tervenção da eminente Senadora Heloisa Helena,
que, sem dúvida, é uma colega que ataca o problema
mais no sentido de pedir explicações do que pelo de-
sejo de combatê-lo.

Como S. Exª pediu esclarecimento, solicito que
a divisão do trabalho seja feita com os demais Relato-
res, os eminentes Senadores Sérgio Machado e Gil-
vam Borges. Deter-me-ei na problemática levantada
pela Senadora Heloisa Helena e em uma intervenção
do meu eminente colega de Bancada, Senador Jef-
ferson Péres.

Nas notas taquigráficas, Sr. Presidente, consta
a intervenção do Senador Jefferson Péres, logo após
a do eminente Senador José Fogaça, a qual comen-
tarei no final.

Quatro das cinco emendas da Senadora Heloi-
sa Helena resgatam a preocupação, que também
ocorreu na Câmara dos Deputados, quanto ao relaci-
onamento entre a ANA e o Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos, bem como entre a ANA e os comitês
de bacia.

Chamo a atenção da eminente Senadora Heloi-
sa Helena, porque, na Câmara, o que motivou os Srs.
Deputados a redigirem um substitutivo ao projeto de
lei enviado pelo Executivo foi exatamente o desejo de
melhorá-lo. É importante ressaltar que esse aperfei-
çoamento, faço absoluta justiça ao declarar isso, foi
aceito pelo Bloco de Oposição, que votou a favor do
substitutivo, retirando do projeto do Executivo a falha
que havia. Por exemplo, o principal aperfeiçoamento
foi a introdução do art. 2º, que explicita ser da compe-
tência do Conselho Nacional e não da ANA – este é o
ponto de confusão, que corresponde ao substitutivo
aprovado na Câmara com a intensa participação dos
Parlamentares da Oposição – ”promover a articula-
ção dos planejamentos nacional, estaduais e dos se-
tores usuários elaborados pelas entidades que inte-
gram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos“.

Portanto, o PL de criação da ANA não retira
qualquer atribuição do Conselho Nacional, prevista
na Lei das Águas. Igualmente, também não subtrai
nenhuma das responsabilidades atribuídas ao comitê
de bacia hidrográfica pela Lei das Águas. O comitê
continua sendo responsável pela aprovação do Plano
de Bacia, que inclui diretrizes quanto à outorga e pela
aplicação, por intermédio da agência de bacia, que
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lhe é subordinada, das receitas oriundas da cobrança
pelo uso de recursos hídricos.

No instante em que a matéria era submetida aos
eminentes Colegas no seio da Comissão de Constitu-
ição, Justiça e Cidadania, expliquei, com pormeno-
res, que essas quatro emendas não eram necessári-
as, porque o texto do projeto já abriga os conceitos
corretos – deve-se ressaltar –, defendidos pela nobre
Senadora Heloisa Helena. Uma coisa não exclui a ou-
tra, ou seja, o relatório já dava essa satisfação, que
vai ao encontro do que deseja a eminente Colega.

Entretanto, uma das emendas apresentadas
pela Senadora Heloisa Helena na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a de nº 7, propõe a
modificação do projeto de lei – e dela discordei, na
ocasião, porque fazia referência ao mérito. A emenda
retira por completo a estabilidade dos diretores, atri-
buindo ao Presidente da República a capacidade de
demiti-los a qualquer tempo e por qualquer motivo.
Ou seja, acolhida, esta emenda retirará do texto o que
havíamos aperfeiçoado, para que os diretores não fi-
cassem ao alvedrio do Presidente da República. Cha-
mo a atenção para o fato de que essa proposta vem
contra toda a filosofia com que o Governo Federal
construiu a modelagem das agências reguladoras na-
cionais. E um de seus pilares, como bem destacaram
os nobres Senadores Paulo Hartung e José Fogaça
na discussão travada ontem neste Plenário, é a inde-
pendência, a autonomia, que garante neutralidade às
agências, para conduzirem a regulação do uso de
bens públicos ou da prestação de serviços públicos.
Na maioria dos países desenvolvidos, a regulação é
conduzida por profissionais capazes e independen-
tes, que não são obrigados a se curvarem ao grupo
político que circunstancialmente detenha o poder.

Aproveito para fazer referência às emendas da
Senadora Marina Silva, que propõe a mudança da pa-
lavra ”coordenação“ do Sistema Nacional de Recur-
sos Hídricos para ”apoio“ ao Sistema na própria
ementa do projeto, para que não se gerem conflitos
em relação às competências do Conselho Nacional
de Recursos Hídricos, estabelecidas no art. 35 da Lei
das Águas.

Este foi um tema abordado com absoluta proce-
dência pelo eminente Senador Jefferson Péres na
sessão realizada ontem. S. Exª sugere que há dúvida
sobre a palavra ”coordenação“ na ementa, a qual pre-
cisa ser dirimida.

Devo salientar tanto ao eminente Senador Jef-
ferson Péres como à nobre Senadora Marina Silva
que recomendo que se faça uma revisão na ementa.

Penso que se deve substituir ”coordenação“ por ”apo-
io“, até porque a ementa de qualquer lei não tem efei-
to normativo, servindo apenas para enunciar o conte-
údo da lei. E trata-se, obviamente, de uma simples re-
visão de redação, que é oportuna e importante. Eu a
recomendo aos eminentes Senadores Sérgio Macha-
do e Gilvam Borges, que me deram a honra de estar
em sua companhia no trabalho da relatoria.

Quero, Sr. Presidente, mostrar, por final, que o
art. 2º retira qualquer conflito de interpretação sobre
as competências da ANA e do Conselho Nacional,
porque se especificam as superiores atribuições do
Conselho Nacional, que são completamente distintas
das atribuições da Agência Nacional de Águas.

Por exemplo, o art. 3º esclarece que a Agência
Nacional de Águas apenas integra o Sistema Nacio-
nal de Recursos Hídricos. Esses aperfeiçoamentos
do texto, originalmente encaminhados pelo Executi-
vo, resultaram de ponderações feitas na Câmara por
operosos Deputados do mesmo Partido da Senadora
Marina Silva, ou seja, foram os Deputados da Oposi-
ção que elaboraram um melhor dispositivo do que o
originário do Executivo.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quando se fala
”Lei das Águas“ e ”coordenação“, não há qualquer
possibilidade de indefinição de responsabilidade ou
de atribuições. Por quê? Porque a ANA tem essa tare-
fa de organizar, no sentido de dar apoio – por isso é
que o termo ”apoio“ vem mesmo a calhar. E tem, entre
outras, três responsabilidades: coordenar a elabora-
ção do Plano Nacional de Recursos Hídricos; coorde-
nar as atividades da rede da hidrometeorologia nacio-
nal; e organizar e gerir o Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Recursos Hídricos.

Louvo-me aqui numa interferência do eminente
Senador José Fogaça na reunião de ontem. E é por
isso que faço um apelo aos eminentes Colegas, para
que seja aprovada a criação da Agência Nacional de
Águas, com as palavras textuais de S. Exª: ”Este é um
projeto de grande importância. Trata-se de uma pro-
funda reforma na Administração Pública brasileira,
mas, sem dúvida, trata-se de uma modernização efe-
tiva do processo de controle do uso das águas“.

Sr. Presidente, tenho dito – e, com isso, encerro
a minha participação, prestando esclarecimentos, na
medida do possível, à eminente Senadora Heloisa
Helena – que a água será o ouro do Séc. XXI. É preci-
so haver uma agência reguladora. Há desperdício de
água. Os países no Extremo Oriente já brigam entre
si, não mais para conquistar um pedaço de território li-
mítrofe, mas sim um filete de água que os separa.

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 201



Está havendo – e eu alertava para isso há um ano e
meio – escassez de água em Pernambuco e na Para-
íba. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, também já co-
meça haver racionamento.

Por isso, Sr. Presidente, é muito importante que
não haja, de forma alguma, nenhum ponto estratégi-
co que faça com que esse projeto relativo à Agência
Nacional de Águas deixe de ser aprovado.

Ademais, Sr. Presidente, faço questão de desta-
car – peço ao Senador Sérgio Machado que renove –
um equívoco cometido pelos Relatores originais do
projeto de lei. Por quê? Porque ali não se previu a au-
diência a que seriam submetidos os diretores da
Agência Nacional de Águas. No entanto, o Senador
José Fogaça apresentou essa emenda na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – a qual seria
acolhida por mim, Relator – e, logo após, retirou-a
porque o eminente Senador José Roberto Arruda, Lí-
der do Governo, comprometeu-se a resolver esse as-
sunto por meio de uma medida direta do Senado. E,
Sr. Presidente, ainda ontem, na reunião, foi novamen-
te destacado que o Senador José Roberto Arruda,
alertado pelo Senador José Fogaça, compromete-se
a resolver essa circunstância.

Leio o aparte do Senador José Roberto Arruda
ao discurso do Senador José Fogaça:

Senador José Fogaça, quero apenas
confirmar que o que V. Exª assinala é exata-
mente a expressão do nosso compromisso,
que reitero neste instante. O Projeto de Lei
Complementar nº 20 está na pauta da ses-
são legislativa da próxima quarta-feira, dan-
do tratamento equânime, a tempo, a todas
as agências reguladoras, porque, na verda-
de, foram criadas em momentos idênticos,
diferentes apenas algumas delas, em critéri-
os díspares. Essa é uma preocupação do
Governo, e, nesse Projeto de Lei Comple-
mentar nº 20, estabelece-se um critério úni-
co para todas as agências.

Conclui o Senador José Roberto Arruda, res-
pondendo ao nobre Senador José Fogaça:

Assumi um compromisso aqui e reitero
que, nesse caso específico, não haverá,
portanto, nenhuma indicação de diretor da
agência sem a prévia consulta ao Senado
Federal, em acordo com esse critério que
será igual para todas as agências regulado-
ras. Apenas quero confirmar no plenário o

compromisso que já tive com V. Exª no âm-
bito da Comissão.

Isso, Sr. Presidente, espanca qualquer dúvida
que poderia existir na mente de qualquer Senador.
Por isso, na parte que me toca para um esclarecimen-
to, peço aos eminentes Colegas que dêem o seu voto
favorável ao projeto – o que já vem tarde – que cria a
Agência Nacional de Águas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É um dever da Mesa chamar a atenção dos
Srs. Relatores para o art. 4º, Item 3, que diz ”coorde-
nar a elaboração, supervisionar a implementação do
Plano Nacional de Recursos Hídricos e prestar apoio,
na esfera federal, à elaboração dos planos de recur-
sos hídricos das bacias hidrográficas“. Acredito que
esse item será supresso ou ficará em contradição.
Há, nesse ponto, um destaque do Senador Paulo
Hartung. Agora devo dizer que a alteração do termo
”coordenação“ por ”apoio“ não é uma mudança ape-
nas de redação.

Desse modo, é do meu dever chamar a atenção
dos Srs. Senadores para esse assunto, porque a
Mesa, evidentemente, terá que agir. Já houve alguns
problemas no Supremo Tribunal Federal por causa de
mudanças como essa. Daí por que peço a atenção
dos Relatores, dos Líderes, enfim, de todos os Parla-
mentares, para que essa contradição seja sanada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Ma-
chado.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, vou começar pela Emenda nº
8 – o Senador Bernardo Cabral sugeriu que a acatás-
semos –, discutindo que o que estamos mudando não
é o projeto, mas sim a ementa.

Trata-se de modificação da ementa para adap-
tá-la à alteração promovida pela Câmara dos Deputa-
dos ao projeto encaminhado pelo Presidente da Re-
pública, o qual previa originalmente que a Agência
Nacional de Águas exerceria as atribuições de Secre-
taria Executiva do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.

Entendo que a alteração da redação da ementa
proposta pela referida emenda tem o simples objetivo
de adequá-la ao texto aprovado na Câmara dos De-
putados, pois a modificação introduzida no mérito do
projeto não se fez acompanhar, como deveria, de
nova redação da ementa de modo a torná-la fiel ao
conteúdo do projeto.
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Acredito que a falta de correspondência entre o
texto e a ementa deveu-se a um lapso da Mesa da
Câmara dos Deputados, que poderia tê-lo corrigido
até mesmo após a aprovação da redação final do pro-
jeto, conforme prevê o art. 199 do seu Regimento
Interno.

Ademais, entendo que a ementa de proposição
não tem força normativa, e, por essa razão, qualquer
modificação do seu texto durante o processo legislati-
vo não implicará inovação do conteúdo da norma que
se pretende introduzir no ordenamento jurídico, se o
projeto for transformado em lei.

De outro lado, de acordo com o Manual de Re-
dação da Presidência da República, a ‘Ementa’ é a
parte do preâmbulo que sintetiza o conteúdo da lei, a
fim de permitir, de modo imediato, o conhecimento da
matéria legislada. A síntese contida na ementa deve
resumir o tema central ou a finalidade principal da
lei;...(p.228).

Em face do exposto, não tenho dúvida de que a
alteração proposta à redação da ementa, mediante a
Emenda nº 8 da CCJ, constitui mera emenda de reda-
ção, pois a permuta do vocábulo ”coordenação“ pela
palavra ”apoio“ objetiva adequar a redação da emen-
ta à alteração introduzida pela Câmara dos Deputa-
dos, no conteúdo do projeto original ao modificar as
atribuições da Agência Nacional de Águas, devendo,
assim, ser acatada por este Plenário.

Então, fica bem claro, que estamos modificando
a ementa e não o projeto.

No debate sobre o projeto de lei de criação da
ANA que ocorreu ontem neste plenário, alguns Sena-
dores manifestaram inconformidade com a suposta
pressa com que o Governo trata desse tema, atribuin-
do-lhe urgência constitucional. Devo dizer que, efeti-
vamente, o Governo tem pressa. Tem pressa porque
é urgente a tarefa de reverter a utilização desregrada
dos nossos rios, que tem ocasionado, num ritmo cres-
cente, as secas no semi-árido e a poluição dos rios
que cruzam os centros urbanos. Hoje vivemos uma
situação de crise, com racionamento de água em
grandes centros urbanos, como é o caso de São Pau-
lo e Recife. Seria de se estranhar que, com um qua-
dro como esse, o Governo não tivesse pressa. Entre-
tanto, é falsa a percepção de que a pressa tenha atra-
palhado o debate.

Na Câmara dos Deputados, o PL foi objeto de
intensas discussões, com a participação destacada
dos partidos de Oposição. Desse esforço, resultou
um substitutivo que aperfeiçoa a proposta original,
sem modificar suas principais características. Tama-

nho foi o nível de entendimento em torno desse subs-
titutivo, que a aprovação na Câmara aconteceu por
quase unanimidade, inclusive com o voto e sustenta-
ção oral de Parlamentares da Oposição que se têm
notabilizado pela defesa do desenvolvimento susten-
tável, como é o caso dos Deputados Fernando Gabei-
ra, do PV do Rio de Janeiro, e José Machado, do PT
de São Paulo.

No Senado, o projeto de lei também foi intensa-
mente debatido, primeiramente num seminário, com
cerca de 400 especialistas, organizado pela eminente
Senadora Emilia Fernandes, e, depois, em três Co-
missões desta Casa, respectivamente Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; Comissão de
Infra-Estrutura e Comissão de Assuntos Sociais, na
qual fui o Relator. Os votos dos três Relatores, apro-
vados nas respectivas Comissões, foi de aprovação
integral do substitutivo aprovado pela Câmara dos
Deputados, rejeitando totalmente as emendas pro-
postas pelo Senador Paulo Souto e pelas Senadoras
Heloisa Helena e Marina Silva. Havia também uma
emenda do Senador José Fogaça determinando que
a Diretoria da ANA deveria passar pelo escrutínio do
Senado. Entretanto, o Senador José Fogaça retirou
sua emenda porque, como S. Exª mesmo explicou
ontem neste plenário, o tema já é tratado no PL nº 20,
que deve vir a este plenário na próxima semana.
Além disso, em qualquer hipótese, o Governo já se
comprometeu a cumprir esse preceito constitucional,
mesmo porque nunca houve a intenção de evitar o
escrutínio no Senado.

Caberia ao Senador Bernardo Cabral responder
às dúvidas das Senadoras Heloisa Helena e Marina
Silva, e eu deveria discutir as emendas do nobre Se-
nador Paulo Souto.

Comecemos pelas emendas do Senador Paulo
Souto. Uma delas determina consulta prévia ao Con-
gresso Nacional para aprovação de outorga de direito
de uso de águas no caso de transposição de rio de
domínio da União para outras bacias. A outra genera-
liza esse comando, sujeitando ao Congresso Nacio-
nal os conflitos entre as unidades da Federação de-
correntes de obras de engenharia nos rios da União.
Ambas as emendas têm pouca conexão com a cria-
ção da ANA. Na realidade, introduzem modificações
na Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, a chamada Lei
das Águas.

Preliminarmente, quero afirmar minha concor-
dância com o que entendo seja a motivação do nobre
Senador da Bahia, de submeter ao Congresso Nacio-
nal importantes decisões de investimentos em in-
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fra-estrutura hídrica que, ao afetar a utilização de
nossos rios, possam resultar em conflitos entre unida-
des da Federação. Entretanto, considero que haverá
sempre o momento certo e o instrumento institucional
legalmente adequado que dará aos membros do
Congresso Nacional a capacidade de interferir em as-
suntos dessa importância e magnitude. Refiro-me à
discussão e aprovação pelos Parlamentares dos Pla-
nos Plurianuais, das diretrizes orçamentárias e dos
orçamentos anuais, aos quais estão necessariamen-
te condicionados os grandes projetos, como os gene-
ricamente nomeados pelas duas emendas, sobretu-
do os de grande porte que tratem de transposição de
água entre bacias hidrográficas.

O que se quer é exatamente isto: que a discus-
são técnica, a proposição e os estudos sejam feitos
pela Agência e pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, que fazem o estudo técnico. E a decisão po-
lítica é sempre tomada no Congresso Nacional. Qu-
ando discutimos o Plano Plurianual, estamos discu-
tindo o que é prioridade e o que o Congresso Nacio-
nal define. O mesmo ocorre quando discutimos a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento.

E não poderia ser diferente. O que acontece no
nosso País? Arrecadam-se impostos nos diferentes
Estados, fazendo-se depois a distribuição desses im-
postos entre as diferentes unidades da Federação.
Qual é o veículo utilizado para essa distribuição? É o
Orçamento. Onde é tomada essa decisão? Na casa
política, que é o Congresso Nacional.

O mesmo acontece no que diz respeito à ques-
tão da água, e aqui no Congresso Nacional faremos a
grande discussão política sobre a continuação ou não
do projeto. As Agências e o Conselho farão o estudo,
para sabermos se existe água disponível, se há ou
não viabilidade da transposição, como vamos fazer o
uso alternativo da água, qual é a melhor utilização.
Então, a discussão dos aspectos técnicos é feita no
Conselho, dentro do Executivo. Se as obras e as
transposições serão ou não realizadas, essa discus-
são é eminentemente política e será travada no fórum
adequado, que é o Congresso Nacional, quando da
discussão do Plano Plurianual. Avançaremos ou não
na questão da transposição quando da discussão da
Lei de Diretrizes Orçamentárias ou do Orçamento.
Este é o fórum onde essa discussão deverá ser trava-
da.

Quanto às obras de engenharia que impliquem
em prejuízos do fluxo hídrico, convém ressaltar que o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos foi recente-
mente criado, seguindo recomendação da Lei das

Águas, exatamente para dirimir esses conflitos. Prati-
camente qualquer obra de grande porte, como é o
caso de uma infra-estrutura para irrigação ou de um
reservatório para a produção de energia elétrica, pro-
voca repercussões rio abaixo, inclusive em outros
Estados. Se no passado fosse exigida a submissão
desses temas ao Congresso Nacional, provavelmen-
te teria sido muito difícil construir o parque hidroelétri-
co brasileiro. Penso que não devemos subestimar a
capacidade de resolução do Conselho Nacional, que
conta com a representação de todos os setores da
sociedade interessados na gestão de recursos hídri-
cos. Na realidade, temos que dar chance não apenas
ao Conselho, mas a tudo o mais previsto na Lei das
Águas. A criação da ANA visa exatamente fazer com
que a Lei das Águas transite da teoria para a prática,
para que possamos melhorar o nosso sistema de ge-
renciamento.

Um dos grandes problemas do Brasil, sobretudo
no Nordeste e no Norte, é que temos uma visão da
água muito patrimonialista, pois queremos a posse da
água. O que muda a vida das pessoas não é a posse,
mas o uso da água. Há populações extremamente
pobres nas margens de açudes, na beira de rios, por-
que não estamos usando a água adequadamente.
Penso que esse bem é economicamente super im-
portante para o próximo século.

Como disse bem o Senador Bernardo Cabral, a
água será para o século XXI como foi o petróleo para
o século XX: um bem essencial e fonte de conflitos.
Teremos que, cada vez mais, gerenciá-la melhor, de-
finir seus usos múltiplos e sua outorga, para que haja
racionalização no consumo de um bem fundamental,
vital para o nosso País. A água é um bem nacional,
não é propriedade de uma região ou de um Estado.

Estamos criando um sistema de racionalização,
trazendo sempre a decisão para o Congresso Nacio-
nal, pois é aqui que aprovaremos ou não o Plano Plu-
rianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orça-
mento. Sem recursos, nenhuma obra, nenhum plano,
nenhum estudo técnico poderá se transformar em re-
alidade.

Para tanto, recomendo a aprovação do projeto
com urgência e, a exemplo de nossa Comissão, a re-
jeição das emendas.

Discuti a emenda do Senador Paulo Souto. Ago-
ra, caberá ao nobre Senador Gilvam Borges discutir a
emenda do Senador Paulo Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs

e Srs. Senadores, os países de todo o mundo mobili-
zam-se no gerenciamento da água, bem fundamental
a todos os seres vivos que habitam este planeta. Por-
tanto, as discussões aqui no Congresso Nacional, es-
pecialmente aqui no Senado, estão correndo o mun-
do todo.

Sr. Presidente, este Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2000, dispõe sobre a criação da Agência Nacio-
nal de Águas – ANA, entidade federal de implementa-
ção da Política Nacional de Recursos Hídricos.

A objetividade é fundamental para que possa-
mos concluir o mais rápido possível a discussão. Por-
tanto, serei breve, porque esse tema, de interesse
mundial, já foi discutido na Câmara dos Deputados.

Competirá à ANA, entre outras atividades, Sr.
Presidente, supervisionar, controlar e avaliar as
ações e atividades pertinentes aos recursos hídricos
no País; disciplinar, em caráter normativo, a imple-
mentação, a operacionalização, o controle e a avalia-
ção dos instrumentos da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos; outorgar, por meio de autorização, o di-
reito de uso de recursos hídricos em corpos de água
sob domínio da União; fiscalizar o uso dos recursos
hídricos de domínio da União; elaborar estudos técni-
cos; valores a serem cobrados pelo uso dos recursos
hídricos de domínio da União; arrecadar, distribuir e
aplicar as receitas auferidas pelo uso dos recursos hí-
dricos de domínio da União; planejar e promover
ações com objetivo de prevenir ou minimizar os efei-
tos de secas e inundações em articulação com o ór-
gão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em
apoio aos Estados e Municípios; e, finalmente, esti-
mular a criação de comitês de bacia hidrográfica.

Coube a mim discutir a emenda do Senador Pa-
ulo Hartung, que apresentou destaque propondo que
se subtraia da ANA a responsabilidade de coordenar
a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos.

A proposta diminui apenas parcialmente as atri-
buições da ANA, já que ela continuaria responsável
pela supervisão da implementação do Plano.

Na realidade, o destaque do Senador Paulo
Hartung, se aprovado, restituiria a redação do Projeto
de Lei encaminhado pelo Executivo, que foi objeto de
modificação do substitutivo da Câmara dos Deputa-
dos, exatamente nesse ponto.

A modificação introduzida na Câmara foi moti-
vada pela seguinte indagação: se a ANA não for res-

ponsável pela coordenação da elaboração do Plano
Nacional, quem o será?

Se for a Secretaria Executiva do Conselho, a im-
plicação é que seria necessário duplicar os quadros
técnicos. Um grupo na ANA e outro na Secretaria
Executiva. Isso porque coordenar a elaboração do
Plano Nacional é tarefa tecnicamente complexa. Se
essa responsabilidade não for atribuída a uma entida-
de dotada de pessoal especializado, como se preten-
de que seja o caso da ANA, o mais provável é que o
Plano Nacional se converta num instrumento burocrá-
tico, incapaz de auxiliar o processo decisório. Aliás,
quem decide pela aprovação ou não do Plano é o
Conselho e não a ANA. Cabe à ANA apenas ”carregar
o piano“. Como não se trata de tarefa agradável, con-
vém que o texto da lei seja muito claro a esse respei-
to. Evita-se assim a indefinição de responsabilidade.
Afinal, quando todos são responsáveis, ninguém é
responsável.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Per-
mite-me V. Exª. um aparte?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con-
cedo o aparte ao nobre Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Em
reforço ao que V. Exª. está sustentando e tentando
ajudar na resposta ao eminente Senador Antonio
Carlos Magalhães, digo que V. Exª tem razão, pare-
ce-me. Algum órgão tem que ser o coordenador da
elaboração do Plano. Nada impede que seja a ANA,
porque compete ao Conselho aprovar o Plano e tam-
bém, expressamente, coordenar os planejamentos
nos três níveis: federal, estadual e municipal. Mas a
coordenação do Plano Nacional – creio, Senador
Antonio Carlos Magalhães – pode ser feita pela ANA,
sem que isso implique contradição. É o meu entendi-
mento. Parece-me que V. Exª. tem razão.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Permi-
te-me V. Ex.ª um aparte para reforçar o que o Senador
Jefferson Péres acabou de ressaltar, eminente Sena-
dor Gilvam Borges?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Ouço
o aparte de V. Ex.ª, ilustre Senador Sérgio Machado.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – A Lei nº
9.433 estabelecia que a coordenação da elaboração
do Plano caberia à Secretaria Executiva do Conselho.
A Câmara modificou esse item, conferindo à ANA
essa missão no art. 4º, §3º dessa redação, alterando
exatamente o art. 32 do Ato das Disposições Transi-
tórias. Assim, conscientemente, os Deputados modi-
ficaram a lei anteriormente enviada pelo Poder Exe-
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cutivo, transferindo essa função da Secretaria Execu-
tiva para a ANA.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con-
cluindo o meu raciocínio, Sr. Presidente, saliento que
o projeto sofreu profunda discussão e foi aprovado na
Câmara. Logo, chega a esta Casa pronto para vota-
ção.

Temos de objetivar, evitar a burocracia. Recen-
temente, um colega sugeriu que deveriam passar por
esta Casa determinadas atividades, com o que sou
radicalmente contra. No meu ponto de vista, não justi-
fica mais o Congresso ter de aprovar, por exemplo,
concessão de rádio e televisão, coisa do passado. Te-
mos de conferir agilidade às agências, as quais tam-
bém estarão indiretamente subordinadas ao Con-
gresso Nacional. O que nos compete é administrar e
elaborar leis, gerenciar o Orçamento.

Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Todos os Relatores já falaram.

Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, inicial-
mente gostaria de prestar um esclarecimento. Foi
muito relatado que membros do Bloco da Oposição
na Câmara participaram ativamente das modifica-
ções do projeto. É importante ressaltar que isso foi fe-
ito. Em todas as discussões havidas entre o Bloco da
Oposição da Câmara e o do Senado, os companhei-
ros da Câmara disseram ter feito o máximo, deixan-
do-nos a complementaridade do que eles realmente
aspiravam. Tive a oportunidade de dizer que eles es-
tavam exigindo de nós um exercício quase que ingló-
rio, porque se na Câmara, onde a correlação de for-
ças é muito mais forte, não foi possível fazer modifica-
ções, imagine aqui, onde essa correlação é fraca.

Concordo com as declarações de que é neces-
sária uma profunda reforma na administração públi-
ca. Nós, da Oposição, não compartilhamos dessa
concepção de um Estado mostrengo, deformado, a
serviço da elite política e econômica. Por isso, somos
favoráveis a uma profunda reformulação na adminis-
tração pública. Em relação a essas definições de
Estado, inclusive com o uso da água na forma expos-
ta pelo Senador Sérgio Machado, nós, da Oposição,
não tomamos parte nisso. O uso da água sempre es-
teve a serviço da elite política e econômica. Portanto,
nós, efetivamente, desejamos a transformação do

Estado. Entretanto, a transformação do aparelho es-
tatal não se dá necessariamente dessa forma.

Infelizmente, não foi possível ao Senador Sér-
gio Machado discutir todas as emendas que apresen-
tamos. Entendemos que a modificação do termo ”co-
ordenação“ pelo termo ”apoio“, de fato, não é uma
emenda de redação. S. Exª, inclusive, quando res-
pondeu à emenda que apresentamos, dizia que ela
não tinha fundamento, posto que na expressão ”coor-
denação“ não há nenhum tipo de referência executó-
ria, e que, dessa forma, opinava pela rejeição. Então,
S. Exª, quando interpretou a emenda na Comissão de
Assuntos Sociais, entendeu que não se tratava de
uma emenda meramente de redação, até porque
”apoio“ é muito diferente de ”coordenação“. Exata-
mente por isso entendemos que essa emenda deve
ser feita e que o projeto, efetivamente, pode retornar
à Câmara dos Deputados.

Realmente, fico impressionada com essa nossa
incapacidade de fazer algumas alterações sob a des-
culpa do retorno à Câmara dos Deputados. Todos so-
mos profundos conhecedores do Regimento. Sabe-
mos que nos adiantamos do ponto de vista da urgên-
cia regimental, porque o prazo, nesta Casa, era até o
dia 28. Sabemos ainda que, acatando as emendas, a
Câmara tem o prazo máximo de 10 dias para votá-las.
Não é possível que sob essa desculpa, repito, não se
aceitem as emendas apresentadas.

Sr. Presidente, gostaria de trabalhar mais uma
vez as emendas que tive a oportunidade de apresen-
tar. É claro que poderei fazê-lo novamente. Na Emen-
da nº 7, o nosso Senador Bernardo Cabral, profundo
estudioso da questão das águas, diz que a filosofia da
independência da ANA, efetivamente, pretende ga-
rantir autonomia e independência e, portanto, ausen-
tar esses diretores da influência nociva do aparato po-
lítico em que todos nos encontramos.

É claro que há o tráfico de influência, corrupção
passiva e ativa, balcão de negócios montados entre
determinadas instâncias de decisão, determinadas
instâncias de poder e o poder político realmente se
faz presente , mas o mecanismo fundamental para
garantir a independência dessas instâncias de poder
seria a submissão delas ao controle social e não lhes
garantir – em vez de ser um braço do Executivo – vida
própria, onde cinco senhores iluminados discutirão
sobre enchentes, secas, recursos hídricos e sobre
aproveitamento do uso múltiplo da água, o que é ab-
solutamente inadmissível. É exatamente por isso que
têm de estar sob o controle de algo muito maior, para
combater a interferência nociva em alguns momentos
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do poder político e o tráfico de influência. Para que tal
fato ocorra, faz-se necessária a instância do controle
social.

Da mesma forma que V. Exª, Senador Paulo
Hartung, tenta garantir o controle social no Fundef,
onde está o dinheiro público, trazendo, portanto, de
forma correta, vários setores da sociedade para con-
trolá-lo, nós também queremos fazer isso. Não espe-
ramos apenas que cinco senhores iluminados sejam
donos de uma suposta reputação ilibada e igualmen-
te competentes. Eles têm de ser tudo isso. Entretanto,
não existe neutralidade nessas indicações. Não faça-
mos isso. Não é justo com a nossa história recente
discutir se a neutralidade será um instrumento funda-
mental da prática política desses senhores.

Estamos querendo exclusivamente que a ANA
seja subordinada ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos. É importante esclarecer a razão por que, em
alguns momentos, alguns Senadores dizem ser fun-
damental atribuir essa matéria à ANA. Por quê? Por-
que em outros espaços há pessoas incapazes. Tra-
ta-se de um assunto que envolve pessoas especiali-
zadas e de muita competência. É importante expor
aqui que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é
composto por pessoas que, espero, sejam competen-
tes e de reputação ilibada, porque também estão sen-
do indicadas por representantes dos Ministérios e por
Secretarias da Presidência da República, com atua-
ção no gerenciamento e no uso de recursos hídricos,
pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
além de outros. Há uma extensa lista que garantirá o
controle social, que é o único mecanismo para asse-
gurar o combate ao tráfico de influência e à corrupção
no instrumento público.

Ainda existem outras emendas, Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, que infelizmente o Senador
Sérgio Machado não teve a oportunidade de discutir e
que tratam da aplicação das receitas. É gravíssimo o
fato de ser essa aplicação definida pelas respectivas
ANAs. É inadmissível que não sejam os comitês de
bacias os responsáveis por esse trabalho. Ora, sou
de Alagoas e poderia até ficar muito satisfeita, porque
parte da Chesf, do complexo hidrelétrico, está em
meu Estado. Então, supostamente, ficaríamos feli-
zes, porque algum dinheiro entraria por meio desse
processo. Mas isso não é possível. Precisamos dis-
cutir a questão dos recursos hídricos de forma ampla
diante dos comitês de bacias hidrográficas.

Assim, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
faço um apelo no sentido de que possamos aceitar as
emendas apresentadas pelos Senadores Paulo Sou-

to e Paulo Hartung, que serão trabalhadas por am-
bos. Ainda terei a oportunidade de voltar para desen-
volver cada uma dessas emendas.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Infelizmente, não há aparte em encaminha-
mento e o tempo da oradora já está findo.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – É
exatamente por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que faremos um grande esforço nesse sen-
tido e esperamos que esta Casa tenha a sensibilidade
de acatar as emendas propostas, ainda porque não
há absolutamente nenhum problema regimental para
que possamos aperfeiçoar o processo.

Infelizmente, em função das discussões que
têm sido levadas a efeito até agora, esta Liderança li-
bera o Bloco e recomenda o voto ”não“ pelo Partido
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Eduar-
do Dutra, por cinco minutos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concor-
do plenamente com a afirmação de alguns Colegas a
respeito da importância da água no Brasil e no mundo
de hoje. Chegou-se a dizer que a água é o ouro do
presente e do futuro. Até por concordar com a afirma-
ção é que temos de tomar muito cuidado para ”não
entregar o ouro aos bandidos“.

Não tenho uma posição de princípio contra a cri-
ação de agências. Temos votado caso a caso em ma-
térias da mesma natureza. Votamos a favor do projeto
da Aneel, sem prejuízo dos destaques; votamos con-
tra o projeto da Anatel em função de uma série de pro-
blemas apresentados por ocasião do debate; vota-
mos a favor do projeto da ANP, igualmente sem preju-
ízo dos destaques.

Embora sejam respeitáveis alguns argumentos
relativos à criação de agências em si, temos que
aprender também com os problemas surgidos, na
prática, a partir da criação de algumas agências; pro-
blemas esses que esperávamos viessem a ser corri-
gidos na medida em que novas agências fossem cria-
das, o que nos poderia, inclusive, oferecer subsídios
para modificar a lei que criou as outras agências.

Ora, é conhecida de todos a nossa falta de cul-
tura regulatória, ainda mais que, após um longo pe-
ríodo de vigência dos monopólios estatais em diver-
sas áreas, de forma açodada, sem se preparar a insti-
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tuição das agências, sem sequer um período de
adaptação, um período de maturação dessas mes-
mas agências, estabeleceu-se um processo de priva-
tização absoluto. O fato é que esse processo acaba
gerando efeitos bastante negativos e graves para
aqueles que, no entender de todos os argumentos
apresentados quando da criação das agências, em
tese, seriam beneficiados, protegidos, a saber: os
usuários, os cidadãos brasileiros que utilizam dos
serviços de energia elétrica, de petróleo, de teleco-
municações e, agora, de água.

Todavia, quer me parecer – e o que é mais grave
– que exatamente a criação da Agência Nacional de
Águas, que, até pelos argumentos já apresentados,
deveria ser aquela sobre a qual o Congresso Nacio-
nal e o Senado se debruçariam com maior rigor, é a
que vem sendo tratada com o menor rigor, particular-
mente por parte do Senado, sob a velha argumenta-
ção da urgência.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto já está
tramitando em urgência constitucional. O Senado
tem, pelos prazos constitucionais, até o dia 28 de ju-
nho para votar o projeto. Se o Senado modificar o pro-
jeto, este, que já tramita em urgência constitucional,
voltará para a Câmara, que terá dez dias para se ma-
nifestar exclusivamente sobre as emendas ofereci-
das pelo Senado. Se o projeto for aprovado hoje no
plenário do Senado e voltar para a Câmara, esta po-
derá, no mesmo prazo previsto para a votação no Se-
nado, dar a palavra final sobre as emendas aqui apre-
sentadas, já que poderá perfeitamente votar essa ma-
téria, exclusivamente as emendas dos Srs. Senado-
res, no próximo dia 28, quarta-feira, portanto, repito, o
dia final em que o Senado deveria se manifestar a
respeito das emendas.

Mas, não! O Senado não irá se dispor sequer a
modificar aquilo que já está explicitado em todas as
outras leis que tratam das atribuições do Senado,
qual seja, a obrigatoriedade – que é o mínimo que se
deveria exigir – de os diretores e o Presidente da
agência serem submetidos a uma sabatina pelo Se-
nado para terem seus nomes aprovados por este Ple-
nário. Nem isso, Sr. Presidente, valendo-se da alega-
ção de que há um compromisso de que, depois, por
medida provisória, será modificada a lei a fim de se
garantir ao Senado o direito de sabatinar e aprovar os
nomes que venham a ser indicados.

Ora, tenham a santa paciência, Srs. Senadores!
O projeto já está em regime de urgência! A aprovação
de qualquer emenda aqui nesta Casa não significará
procrastinação, porque a Câmara dos Deputados terá

dez dias para se manifestar exclusivamente sobre es-
sas mesmas emendas. Será possível que nem aque-
le dispositivo, presente em todos os outros projetos
de lei – da Aneel, da Anatel e da ANP –, que impõe a
sabatina dos indicados para que o Senado aprove ou
não os seus nomes? Será que nem isso?

Com relação à emenda do Senador Paulo Sou-
to, quero apenas registrar que votarei favoravelmente
a ela. A meu ver, S. Exª, inclusive, está muito mais ca-
pacitado a se manifestar sobre o assunto, porque fez
uma viagem recentemente aos Estados Unidos para
estudar a questão da transposição de rios.

Já que se fez realizar uma viagem de vários Srs.
Parlamentares aos Estados Unidos, na companhia do
Sr. Ministro Fernando Bezerra, para verem como fun-
ciona a transposição de rios naquele país, nada mais
natural que um resultado prático dessa viagem seja
exatamente estabelecer que o Congresso Nacional
venha a dar a palavra final sobre essa questão.

Nesse sentido, a emenda do Senador Paulo
Souto, muito mais do que uma mera tentativa de difi-
cultar uma discussão que todos sabemos ser polêmi-
ca – a transposição das águas do rio São Francisco –
traz para o foro adequado a discussão dessa matéria.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
abstive-me dessa votação na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Como já disse, não tenho
posição de princípio com relação a ser contra a cria-
ção de agências ou mesmo a favor dela; porém, como
está sendo encaminhado esse processo, até para
marcar a nossa insatisfação com a forma pela qual
essas questões vêm sendo encaminhadas no Sena-
do Federal, votarei contra o conjunto do projeto e a fa-
vor de todas as emendas destacadas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Va-
ladares. S. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sa-
bemos da seriedade e do espírito público do Senador
Bernardo Cabral no trato das matérias que chegam a
esta Casa. Notadamente quando designado Relator,
S. Exª estuda em profundidade as matérias que lhe
são entregues, discorrendo sobre os assuntos com
propriedade, inteligência, e, acima de tudo, estudan-
do todos os ângulos das questões que estejam afetas
a essas matérias. Sabemos, pois, das responsabili-
dades de uma liderança como a do Senador Bernar-
do Cabral, representante nesta Casa de uma das re-
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giões mais privilegiadas do mundo em termos de ofer-
ta de água doce, pois representa a Amazônia um sex-
to da água doce do mundo.

É claro que sabemos que essa distribuição no
Brasil não é eqüitativa. Existem problemas a serem
resolvidos em todas as regiões do País. E aqui foi ci-
tado até o Estado de São Paulo, que está sofrendo as
conseqüências da escassez de água durante uma es-
tiagem que se abateu sobre o Estado. Entretanto, Sr.
Presidente, nenhuma região é mais sofrida, nenhuma
região depende mais de um manancial, o rio São
Francisco, que nasce em Minas Gerais e percorre Mi-
nas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco,
do que o nosso Nordeste.

É natural que nós, como nordestinos, quisésse-
mos que o rio São Francisco não percorresse apenas
esses Estados, mas todos os Estados nordestinos,
porque assim não teríamos falta d’água em Estados
como a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que
se ressentem freqüentemente da estiagem prolonga-
da e da vazão do rio São Francisco, que não chega
até lá.

Fala-se na transposição do rio São Francisco.
Como nordestinos, não poderíamos, em sã consciên-
cia, negar essa possibilidade. Entretanto, pregamos
que, antes que se faça essa transposição, o Governo
se acerque de cuidados técnicos e estudos de impac-
to ambiental, para que essa transposição não venha
prejudicar os projetos em andamento nos nossos
Estados, nos Estados banhados pelo rio São Francis-
co, e que novos projetos já aprovados pelo próprio
PPA não venham a sofrer as conseqüências de uma
transposição equivocada.

Sr. Presidente, publicamos um discurso que
aqui fizemos, direcionado a todos os Senadores da
República: ”Salvem o Velho Chico!“ Aqui existe um re-
sumo das nossas preocupações. Com a discussão
que se opera neste instante, da aprovação da ANA,
uma agência que vai coordenar os trabalhos do apro-
veitamento e gerenciamento das águas do Brasil, ló-
gico que não poderíamos colocar em segundo plano
o problema da transposição do rio São Francisco,
uma preocupação não apenas dos políticos regiona-
is, não apenas dos cientistas que cuidam da ecologia,
dos problemas do meio ambiente, mas também do
pobre pescador que vive às expensas da produção
de peixe no rio São Francisco.

Outro dia, chegando às margens do rio São
Franscisco, na cidade de Propiá, encontrei seu Toi-
nho Pescador, um poeta, pescador, penedense, Pre-
sidente da Federação dos Pescadores do Estado de

Alagoas, que recebeu, em virtude de sua luta em fa-
vor do rio São Francisco, uma homenagem num país
europeu, a Áustria. Foi publicada no jornal Pedra
Pura, de Penedo, uma mensagem que faço questão
de fazer consignar nos Anais desta Casa. Trata-se da
homenagem de um homem oriundo de tradicional fa-
mília de pescadores, que vivia da pesca, mas hoje –
não só ele mas também sua família – está em sérias
dificuldades em função das conseqüências da utiliza-
ção predatória do rio São Francisco.

Disse Seu Toinho Pescador:

SÃO FRANCISCO NOSSO PAI
Há 25 anos atrás, este Rio era assim
Passarinhos cantavam alegres
Não tinha veneno aqui
Também não existiam barragens
Era bom viver assim
O Rio era festejado
Com bandos de Paturis.

Tem um ditado antigo
Do poeta pescador
Quando canafisteira floresce
É sinal que o Rio repontou
Por isso nascia alegria
Para todos os morador

Em começo de outubro
O Rio começa altear
Com suas águas barrentas
Que é o adubo natural
Produzindo camarões e peixe
Para os pescadores pescar

Enchendo as grandes várzeas
Era lindo se apreciar
Cupins, formigas, grilos, ratos
Nas águas começam a boiar
Tornando-se em alimentos
Para os peixes engordar

Neste grande equilíbrio
Quem ganhava era a população
Tanto dos peixes e das aves
Como de nós cidadãos
Porque não precisava adubos
Para fazer a plantação

Covo para pegar peixe
Também para pegar camarão
Outros já faziam rede
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Com grande satisfação
Porque eles tinham certeza
De irem buscar o pão

Hoje a coisa já mudou
Do melhor para o ruim
Quem são os culpados disto
Já deu para refletir
Quando por causa do medo
Deixamos acontecer assim

Fecharam quase todas as várzeas
Barragens foi por demais
Acabou-se a produção dos peixes
Já se foram os animais
Agrotóxicos matam os passarinhos
Saúde não existe mais

O rio que era forte
Hoje está para morrer
Clamando pelo nosso amor
Pedindo para viver
Depois desta romaria
O que nós vamos fazer?

Lutar para pôr em prática
Esta grande peregrinação
Destes valorosos amigos
Que nos deram esta lição
Quem zela do ”Velho Chico“
Tem Jesus no coração

Sr. Presidente, esperamos que esta lei que en-
trará em vigor dentro em pouco possa minorar o sofri-
mento dessa gente que está passando fome.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, vou recapitular rapida-
mente a intervenção que fiz ontem. Não vejo nada
mais importante com relação ao aproveitamento de
recursos hídricos, nada mais significativo ou nada
mais sério que um projeto de transposição.

Por isso, deixei claro que sou inteiramente a fa-
vor da lei que está criando a Agência Nacional das
Águas – ANA. Penso ser um instrumento indispensá-
vel para operacionalizar o aparato legal que temos,
que são as diversas leis que tratam do aproveitamen-
to de recursos hídricos. Pedi apenas mais cuidado na
apreciação de projetos dessa natureza, que envol-
vem transposição de águas de bacias diferentes em

Estados diferentes. Não pode haver nada mais sério
do que isto: estamos falando simplesmente de retirar
a água de uma determinada população e transpor-
tá-la para uma população diferente.

Poderão perguntar se sou contra. Não, muitas
vezes precisará ser feito e o será. Entretanto, penso
que um projeto dessa natureza precisa se cercar de
todos os cuidados necessários para que ele efetiva-
mente não tenha significação para uma região em de-
trimento de outra.

Quem melhor do que o Congresso Nacional po-
deria ser o moderador, o agente de conciliação entre
os diversos interesses dos Estados em projetos de
transposição? O Congresso Nacional é, por excelên-
cia, o órgão que deve cuidar da mediação desses
conflitos que surgirão inevitavelmente com os proje-
tos de transposição. Respeito todos os óbices aqui
colocados mas se, em algum momento, o Congresso
vier a ser um instrumento que impeça projetos impor-
tantes para o Brasil, estaremos declarando nossa
própria falência

Sr. Presidente, o que dizem essas duas emen-
das? Que em dois momentos, no momento da outor-
ga e no da aprovação pelo Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos do plano de obras que concretizará
os projetos de transposição, ouça-se o Congresso
Nacional, depois, naturalmente, que forem ouvidos os
órgãos técnicos. Isso não trará nenhum atraso. O ob-
jetivo das emendas foi cuidar apenas dos projetos de
transposição, poderia até ser feito de uma forma em
que ficasse mais claro, o que evitaria, naturalmente,
algumas dificuldades operacionais que foram aqui
apontadas, mas quem lê as justificativas vê que o ob-
jetivo é esse, estamos tratando apenas de projetos de
transposição entre Estados diferentes, quando se re-
tira água de uma população, transferindo-a para po-
pulações diferentes. E ninguém melhor do que nós
poderia cuidar disso.

Alguém me perguntou: por que não o Senado?
O meu objetivo, inclusive, seria esse, mas fui adverti-
do, por gente que, acredito, entende desse assunto
melhor do que eu, no sentido de que essa não era
uma atribuição típica do Senado Federal e que, por-
tanto, teria de ser ouvido o Congresso Nacional.

Estou tranqüilo em apresentar essas emendas,
e quero ficar tranqüilo com a minha consciência. Não
se trata apenas do interesse localizado de um Estado;
projetos desse tipo são de interesse nacional, envol-
vem recursos de toda a Nação e por isso têm de ser
feitos com muito cuidado.
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Acabei de ver, nos Estados Unidos, exemplo
muito significativo: Estados de uma mesma bacia hi-
drográfica, quando tiveram de dividir a água entre si,
ainda assim tiveram de ter a homologação do Con-
gresso Nacional, em um País onde não há rios fede-
rais – são estaduais. Os Estados entraram em enten-
dimento entre si, mas essa divisão de águas teve de
ser homologada pelo Congresso Nacional.

Por isso, apresentei essas duas emendas.
Estou convicto de que elas vão legitimar, tanto do
ponto de vista do Poder Executivo quanto do nosso,
projetos polêmicos desse tipo. E o Congresso Nacio-
nal será o moderador, para que conflitos entre os
Estados – ao contrário do que se diz, a nossa posição
será a de facilitar, a de mediador – não impeçam a
execução de projetos tão importantes para o nosso
País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
(Pausa.)

Com a palavra o Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de certa forma, na
sessão de ontem, já explicitei minha posição. Não
cabe repeti-la, mas gostaria apenas de fazer um
adendo à minha posição favorável ao projeto, ressal-
vadas as emendas que apreciarei. Sou autor de uma
das emendas. Particularmente, votarei favoravelmen-
te à emenda do Senador Paulo Souto. Pelo pouco
que já li sobre as experiências no mundo, sinto que a
colocação de S. Exª é absolutamente correta.

Sr. Presidente, quero apenas explicitar uma que
recebi de militantes do Movimento Ambientalista. A
Senadora Heloisa Helena, quando apresentou a sua
posição na tarde de hoje, citou muito a necessidade
do controle social em relação a setores estratégicos
para a vida humana, como o setor ligado aos recursos
hídricos. E a minha emenda, que é uma emenda mui-
to simples, tenta simplesmente resolver um problema
de competência entre o Conselho Nacional e a futura
agência – que espero venha a ser criada nos próxi-
mos dias. Não vejo um problema muito grande se cri-
armos a Agência por meio de uma votação no Sena-
do, no dia de hoje, ou daqui a dez, quinze dias, por
uma votação na Câmara, desde que possamos aper-
feiçoar esse projeto.

Por isso, quero apresentar uma emenda que
modifica o art. 4º, inciso III: estou retirando a expres-
são “elaboração do Plano Nacional de recursos Hídri-

cos como atribuição da ANA” e colocando a coorde-
nação e a supervisão da implementação do Plano.
Neste caso, sim, competência da ANA. Isso é um pro-
blema de competência, mas é uma emenda que pre-
cisa ser aprovada pelo Plenário da Casa, para que o
projeto não saia daqui com imperfeições jurídicas,
que, amanhã, venham a enfraquecer a atuação da
Agência Nacional de Águas, que foi tão elogiada por
todos que usaram da palavra, ressaltando a impor-
tância da água na vida humana e nos tempos que es-
tamos vivendo.

É essa colocação que eu queria fazer, Sr. Presi-
dente, novamente definindo a posição do meu Parti-
do. Vamos votar favoravelmente à criação da ANA,
ressalvados os destaques, que embutem emendas
importantes, como esta que acabo de fazer, a que
apresentou o Senador Paulo Souto e a que apresen-
tou a Senadora Heloisa Helena. Podemos, assim,
apreciar uma a uma as emendas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao eminente Senador Ja-
der Barbalho, para encaminhar a votação.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha presença
na tribuna poderia ser dispensada, em nome do
PMDB, face à lúcida intervenção feita ontem pelo Se-
nador José Fogaça, o qual, com muita propriedade,
discorreu sobre o assunto e teve a oportunidade de
esclarecer as questões relativas a mais esta Agência
que o Congresso Nacional está, neste momento, a
deliberar no Senado Federal.

Permito-me somente, Sr. Presidente, depois de
ter ouvido os Relatores e as intervenções que aqui se
processaram, estabelecer algumas linhas em relação
a essa questão.

Em primeiro lugar, concordo com o Senador
José Eduardo Dutra. Se este projeto necessita ser
emendado, evidentemente não será em razão de in-
terrompermos imediatamente a sua tramitação que
devemos obstacularizar o seu retorno à Câmara. Não
me sensibiliza esse argumento. Esse argumento,
para mim, é irrelevante. Esse argumento a ser aceito
é um argumento contra o Senado.

Também quero registrar o meu respeito pela in-
tervenção e pelas emendas do Senador Paulo Souto,
preocupado com a questão relativa à transposição do
rio São Francisco – e acho legítima a intervenção de
S. Exª; afinal de contas, S. Exª representa um dos
Estados da Federação e tem o direito, além da obri-
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gação política, de intervir em favor dos interesses do
seu Estado e dos interesses que acredita sejam da
sua região.

Escoimada sob esse aspecto, Sr. Presidente, e
tendo procurado prestar atenção ao máximo nas in-
tervenções que foram produzidas ontem e hoje, en-
tendo que se está a elaborar, no que diz respeito às
emendas, em alguns equívocos. Grande parte des-
sas emendas, Sr. Presidente, não deveriam ser tecni-
camente dirigidas a esse projeto, pois ele trata da
Agência, e não de lei já votada – portanto em vigor,
que aí creio na alteração desta lei, que no caso é a Lei
n.º 9.433, que estabelece a política nacional de recur-
sos hídricos e cria o sistema nacional de gerencia-
mento de recursos hídricos, aí sim, na alteração desta
lei. O que estamos a discutir hoje é a agência regula-
dora, e não a lei.

No meu entendimento, portanto, a maior parte
das emendas aqui apresentadas, à exceção da
emenda do Senador José Fogaça, que já não prospe-
ra neste momento, face à retirada por parte do autor –
deixaram bem claro os Senadores Bernardo Cabral,
Sérgio Machado e Gilvam Borges – essas emendas
podem ter pertinência dirigidas à Lei nº 9.433, num
debate específico. Mas, em relação às agências, pa-
rece-me que a emenda pertinente sob o aspecto téc-
nico era a do Senador José Fogaça, que, acolhendo
argumentação do Líder do Governo, admitiu que ela
possa ser reparada por outro instrumento legislativo.

Em relação às outras intervenções, a do Sena-
dor Paulo Souto é mais que válida politicamente, pois
creio que, representando os interesses do seu Esta-
do, é mais que legítimo que possa apresentá-la. No
que diz respeito aos comitês de bacias hidrográficas,
lá está estabelecido no art. 38: ”Compete aos comitês
de bacias hidrográficas, no âmbito de sua atuação,
promover o debate de questões relacionadas a recur-
sos hídricos e articular a atuação de entidades inter-
venientes“.

Portanto, esse assunto, relativo a bacias hidro-
gráficas e à transposição do rio São Francisco ou de
qualquer um outro, está estabelecido em outra legis-
lação, que não é especificamente a legislação que,
neste momento, estamos a tratar.

Sr. Presidente, estive atento à leitura da reda-
ção feita pelo Senador Bernardo Cabral, autoridade
no assunto, que rejeitou as emendas, analisando-as
uma a uma. Então, quero dizer, a menos que sejam
apresentados argumentos mais relevantes, que
acompanho e oriento a Bancada do PMDB a acom-
panhar o Relatório do Senador Bernardo Cabral, que

explicita uma a uma as emendas. Esse assunto pode-
rá vir a ser renovado no que diz respeito à alteração
que trata desse assunto, mas não na questão da
agência.

Estamos a discutir a formatação da agência, Sr.
Presidente, neste momento, e não assunto, em que
pese uma possível vinculação, cuja discussão tecni-
camente não é apropriada neste momento. Por isso
mesmo oriento a Bancada do PMDB no sentido da
aprovação da Agência Reguladora de Água, por en-
tender que esse é um projeto da maior importância
para a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sendo eu de
uma região onde a água é uma das principais rique-
zas; sendo eu de um Estado cuja capital é banhada
pelas águas do esplendoroso rio Amazonas; sendo o
nosso País um dos principais reservatórios de água
doce do mundo, entendo que a matéria é de funda-
mental importância para todo o Brasil, em especial
para nós e para os caboclos que vivem na nossa Re-
gião Amazônica.

Por isso, decidi participar deste debate, para
emitir minha opinião e meu voto.

Considero importante que esse assunto seja re-
gulado e coordenado por uma agência nacional que
possa concentrar a sua administração, examinar e
propor legislação complementar e sublegal para o
uso adequado da água em nosso País.

Concordo com várias emendas apresentadas,
destacando uma da Senadora Heloisa Helena que
propõe submeter a Diretoria da ANA, de certa forma,
ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Quanto
à emenda do Senador Paulo Souto, que define critéri-
os para projetos de transposição de bacias hidrográfi-
cas, tenho certa simpatia por ela, por entender que
assunto dessa relevância, de fato, deva tramitar no
Congresso Nacional, sofrendo, assim, a análise pon-
derada de todos os atores do processo.

A intenção do Senador Paulo Souto claramente
é trazer para o Congresso Nacional o debate, princi-
palmente a decisão sobre a transposição das águas
do rio São Francisco. Eu, particularmente, sou favorá-
vel à transposição das águas do rio São Francisco.
Ela pode acarretar uma ação social de grande rele-
vância e o desenvolvimento do potencial econômico
de uma região que, infelizmente, por força da nature-
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za, ficou desprovida deste elemento vital para a hu-
manidade, que é a água doce.

Quanto a questões de natureza técnica – por
exemplo, se a transposição das águas do rio São
Francisco resultará em problemas para outras re-
giões ou se dificultará ou desfalcará outros Estados
da Federação –, entendo que devem ser profunda-
mente examinadas e debatidas por aqueles que co-
nhecem o assunto, ou seja: os técnicos responsáveis
pelos estudos.

Se a decisão referente à transposição das
águas do rio São Francisco fosse eminentemente po-
lítica, eu votaria favoravelmente com segurança e
convicção. Mas essa é uma questão técnica, que pre-
cisa ser solucionada noutro ambiente que não o Con-
gresso Nacional – no qual deve prevalecer a questão
política. Temas de ordem técnica são examinados
nas Comissões, mas o voto em plenário – o Parla-
mentar sabe disso – é basicamente de natureza políti-
ca.

Então, não seria extremamente necessária
essa proposta de que o Congresso Nacional delibe-
rasse sobre transposição de águas.

Eu, portanto, não defendo a emenda. Acredito
ser uma questão extremamente regionalizada e que
afeta substancialmente os Estados do Nordeste. A
emenda, embora genérica, tem um foco para o rio
São Francisco. Vou me abster na emenda do Sena-
dor Paulo Souto porque sou favorável à transposição
das águas daquele rio. Entendo que não seria neces-
sário tramitar pelo Congresso Nacional, uma vez que
a discussão é eminentemente técnica.

Assim, quanto à Agência Nacional das Águas,
que estamos votando, deveriam o Ministério da Inte-
gração Regional e os organismos de natureza técnica
definir, por exemplo: qual a opinião dos políticos, dos
governadores, dos líderes partidários no Congresso
Nacional? E os Ministros, como estão posicionan-
do-se?

Voto favoravelmente ao projeto, à emenda da
Senadora Heloisa Helena e de algumas outras emen-
das, abstendo-me na emenda do eminente Senador
Paulo Souto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a criação da agência,
na verdade, vem com bastante atraso.

Ela é de fundamental importância para a política
de águas em nosso País. Deveríamos, a rigor, ter vo-

tado este projeto ao tempo em que criamos as demais
agências, que em boa hora foram também criadas,
mas esta deveria ter sido uma das primeiras. Deveria
ter madrugado na criação das agências reguladoras
em nosso País. Estamos agora a fazê-lo.

Quero, desde logo, exaltar o trabalho dos Rela-
tores: Senadores Sérgio Machado, Bernardo Cabral e
Gilvam Borges, que fizeram um trabalho extraordiná-
rio no exame deste Projeto de Lei. O Senador Bernar-
do Cabral, do nosso Partido, estudou profundamente
a matéria. S. Exª um estudioso e conhecedor, do as-
sunto trouxe as luzes de seu conhecimento para o
exame do problema.

Todavia, Sr. Presidente, não podemos desco-
nhecer que algumas alterações podem e devem ser
feitas, é o caso, por exemplo, da emenda do Senador
Paulo Souto. O que propõe S. Exª? A outorga de direi-
to de uso de águas para transposição de um rio de do-
mínio da União para outras bacias só poderá ser dada
mediante aprovação do Congresso Nacional, ouvidos
os respectivos Comitês das Bacias Hidrográficas“.
Nada mais justo do que isso: ouvir o Congresso Naci-
onal. Não se cria um município novo neste País sem
que ele seja precedido de um plebiscito, incluindo
toda a área de interesse do novo município. Ou seja,
a área que será desmembrada é ouvida e a outra, que
vai perder aquele território, também é ouvida. Por que
não ouvir o Congresso Nacional sobre a transposição
de águas dos nossos rios? Ninguém está falando
contrariamente à necessidade ou à possibilidade des-
sa transposição. Pensamos até que ela, em muitos
casos, é necessária e deve ser feita em benefício de
todos. Mas, por que não ouvir o Congresso Nacional?
Que mal há nisso?

Sr. Presidente, ouvi também os argumentos do
Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho, que não se
opõe, a não ser pelo fato de que deveria este assunto
ser tratado numa outra lei, na Lei nº9.433, e não nes-
ta.

Sucede, Senador Jader Barbalho, que este pró-
prio projeto já altera a Lei nº9.433 em pelo menos três
de seus artigos. O art. 30 do projeto que estamos vo-
tando altera a Lei nº9.433, o mesmo ocorrendo com
os arts. 31 e 32. Por que não votarmos, portanto, uma
emenda que constituirá a quarta alteração da Lei
nº9.433? Não vejo óbice algum, mal algum, a que
isso seja feito.

Portanto, Sr. Presidente, pessoalmente voto a
favor das emendas do Senador Paulo Souto, reco-
mendando àqueles que puderem fazer que o façam,
embora respeitem o parecer dos relatores, entre os
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quais, o Senador Bernardo Cabral, que também estu-
dou profundamente e com senso de responsabilida-
de, como S. Exª sempre o faz, esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra, a Senadora Emilia Fernan-
des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Sena-
dores, a Casa, neste momento, analisa mais um pro-
jeto criando a Agência Nacional de Águas – ANA, re-
guladora de fundamental importância.

Entendemos que a questão da água e dos re-
cursos hídricos são temas que o Brasil já deveria, há
mais tempo, ter-se preocupado de uma forma mais
concreta e objetiva.

As questões que aqui foram levantadas do pon-
to de vista técnico e político, inclusive da formação
das diretorias, da consulta ao Congresso Nacional,
são, para nós também, problemas que não poderiam
estar dissociados do mérito desta agência que esta-
mos hoje definindo.

Na minha avaliação, esta agência vai além de
suas atribuições e deverá – esperamos que isso
aconteça – ir além das atribuições de coordenação.
Entendemos que estamos precisando de uma agên-
cia que nasça, realmente, para apoiar o desenvolvi-
mento e o aperfeiçoamento do sistema nacional do
gerenciamento dos recursos hídricos, porque esta-
mos falando de algum bem essencial, que está direta-
mente vinculado à própria vida dos seres no planeta
todo.

Tivemos oportunidade de discutir, embora en-
tendamos que ela tenha sido insuficiente, porque a
sociedade como um todo não participou de uma for-
ma mais lúcida, mais plausível, mais fácil de assimila-
ção. Tivemos as grandes lideranças, as instituições,
de certa forma, tanto da iniciativa privada quanto do
Governo, participando dessa discussão.

Refiro-me, particularmente, ao evento que reali-
zamos no Senado Federal, a partir da Comissão de
Infra-estrutura, que foi um grande seminário sobre a
questão dos recursos hídricos, reunindo mais de 500
pessoas, com a participação dos Ministérios da Inte-
gração Nacional, do Meio Ambiente, das Minas e
Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da
Associação Brasileira de Recursos Hídricos, da Asso-
ciação Brasileira de Águas Subterrâneas, Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Orga-
nização Meteorológica Mundial e até a ONU, por meio
do Pnud. O Senado Federal estava presente por in-

termédio de vários Srs. Senadores que participaram
das mesas de debates e das palestras.

Quero iniciar minha reflexão recordando a afir-
mação do ilustre Senador Bernardo Cabral no semi-
nário, quando disse que a água é o ouro do Século
XXI. Sem dúvida, sabemos que a água é hoje um dos
patrimônios mais valiosos da humanidade e principal-
mente dos países que a detém. E o Brasil está entre
eles. Daí a sua redobrada responsabilidade. Um pa-
trimônio tão importante como as usinas hidrelétricas,
nos Estados Unidos, por exemplo, estão sob forte
controle dos Ministérios do Exército e do Interior. Lá
se entende que água é setor estratégico, é bem es-
sencial e é responsabilidade de governo travar os
grandes debates e realizar sua administração.

A nós brasileiros, que temos a felicidade de con-
tar com cerca de 12% das reservas de água doce do
Planeta, dos quais aproximadamente 70% encon-
tra-se na Amazônia, o fato nos impõe no mínimo uma
reflexão muito consistente, não apenas em relação
ao presente e o futuro, mas também em relação ao
passado, até para podermos projetar as responsabili-
dades e as conseqüências que poderão advir dos
atos e das leis que se votarem neste Congresso em
relação a esse tema.

Nós vimos no passado, e temos a história que
nos conta, situações exatamente semelhantes, com a
desnacionalização dos bens e produtos, como o
pau-brasil, o ouro e a borracha. Nós passamos por to-
dos esses processos e, principalmente agora, mais
recentemente, tivemos grandes debates, e não sei
até que ponto a sociedade teve a compreensão e se
envolveu como deveria, por exemplo, em relação à
questão dos minérios, da Vale do Rio Doce; dos re-
cursos biogenéticos, como a questão da Lei de Pa-
tentes; e as reservas do petróleo. Nós temos agora a
grande discussão inclusive em relação à licitação de
poços encontrados pela Petrobrás e todas as modifi-
cações que estão aí.

Aqui neste debate tem se falado que a Agência
Nacional de Águas é uma agência reguladora e que a
sua existência não traz comprometimento maior so-
bre o setor. No entanto, o mesmo se disse quando fo-
ram criadas as outras agências, que nasceram junto
com a venda de nossas estatais, como as empresas
telefônicas e de energia. É nesse sentido que quero
registrar a minha preocupação com as conseqüênci-
as futuras da decisão que estamos tomando neste
momento, em que se abre mão de algumas prerroga-
tivas essenciais do Senado Federal e do Congresso
Nacional.
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Nesse sentido, queremos, mais uma vez, cha-
mar a atenção que nas conclusões do seminário, em
que discutimos esse tema, advertiu-se para a neces-
sidade de avançar na utilização e na gestão dos nos-
sos recursos hídricos, o que passa por um maior com-
promisso do Governo e pela participação da socieda-
de por meio das suas entidades. Mas também quere-
mos evidenciar nossa preocupação em preservar a
soberania e a integridade territorial do nosso País,
além de aperfeiçoar a cooperação e a convivência pa-
cífica entre todos os países, a começar pelas nações
vizinhas.

Portanto, compartilho da idéia, Sr. Presidente,
de que este bem estratégico que é a água não pode fi-
car alheio ao controle do Estado Nacional, ou seja, da
sociedade brasileira. Por isso, considero que as
emendas poderiam ser mais bem discutidas. O Sena-
do poderia estar discutindo de uma forma mais ampla
e revendo sua posição de levar adiante rapidamente
esse projeto sem aproveitar as contribuições que aqui
estão sendo colocadas.

Desta forma...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães. Faz soar a campainha.)
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –

RS) – Vou concluir, Sr. Presidente. V. Exª está mais
apressado agora do que no momento em que outros
Senadores estavam se pronunciando, e S. Exªs usa-
ram muito mais tempo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não é verdade. V. Exª já ultrapassou quatro
minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Estou controlando meu tempo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está aqui marcado.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) O painel nos aponta um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª começou a falar às 17h33min, portan-
to, já há oito minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Neste momento, ultrapasso – até porque perdi
– dois minutos e oito segundos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Três minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sabemos como as coisas acontecem aqui. De-
pendendo do lado que fala, há mais ou menos tempo
disponível. Algumas vezes são até cortados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não é verdade. V. Exª está sendo injusta, e
não é a primeira vez.

Pode prosseguir.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –

RS) Agradeço a benevolência de V. Exª.
Quero apenas dizer que estaremos votando fa-

voravelmente porque temos votado dessa forma na
questão das agências reguladoras. Agora, uma per-
gunta fica: quem controlará as agências reguladoras?
Esse é o grande questionamento que temos que fa-
zer. As agências estão detendo um grande poder. Qu-
eremos que alguém responda a pergunta.

Concluímos dizendo que os governos são pas-
sageiros, transitórios. No entanto, os bens estratégi-
cos, tanto os naturais quanto os construídos pela for-
ça dos brasileiros, têm que ser preservados. Votare-
mos favoravelmente, mas temos a preocupação de
que o Senado esteja abrindo mão de suas prerrogati-
vas, tendo em vista que os diretores das agências re-
guladores não precisam ser ouvidos por nós.

Eram as considerações que gostaria de fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Agradeço a V. Exª.
Meu ponto de vista coincide com o de V. Exª.

Logo, V. Exª foi mais uma vez injusta em sua afirma-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Lauro Cam-
pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tratarei única e exclusivamente do essen-
cial. Para o essencial, não é necessário muito tempo.
Serei breve.

Estava fazendo um exercício: o de tentar imagi-
nar, em minha modéstia, em minha bitola estreita,
como estaria votando hoje o antigo Senador Fernan-
do Henrique Cardoso, hoje o narcísico Presidente
deste País.

Nesse exercício ousado, atrevido, a que me de-
diquei, chego à seguinte conclusão: o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso escreveu inúmeras vezes
que as relações imperialistas, o capitalismo, na sua
fase imperialista, continuava a exercer suas relações
de dominação, suas relações de exploração interna-
cional, ocupando todos os espaços do mundo.

Diz Sua Excelência, na página 192, do livro Mo-
delo Político Brasileiro:

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 215



Convém esclarecer, para evitar equí-
vocos, que a expansão capitalista internaci-
onal contemporânea e o controle das eco-
nomias dependentes que dela decorrem
não dissolvem o caráter imperialista da do-
minação econômica. Este processo de do-
minação ocupa e tende a ocupar todos os
espaços disponíveis no mundo.

Pois bem, parece-me que poderíamos encon-
trar no Presidente Fernando Henrique Cardoso um si-
nal vermelho para que não avançássemos tanto. Já
temos um pouco de história nas ANAs e nessas for-
mas de administração. Sabemos muito bem que es-
sas ANAs não serão proprietárias de coisa nenhuma,
deixarão a propriedade à vontade para o imperialismo
sedento, como diz o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o imperialismo que está com excedente
imenso de capital e que tem de aplicá-lo em guerra ou
mesmo ”dissipá-lo no social“, conforme expressão à
página 193. Não temos para ”dissipar no social“, mas
o capitalismo imperialista internacional tem dinheiro
sobrando para enfiá-lo nas bolsas até a explosão,
para emprestar de qualquer maneira a nós, queira-
mos ou não tomar esses recursos excedentes. Então,
é óbvio que, tal como aconteceu na Anatel, aconteceu
na criação dessas ANAs e em seus funcionamentos
anteriores. Sabemos muito bem que foram os capitais
estrangeiros de diversas origens que vieram aqui se
apropriar da Anatel, da Aneel, brigar algumas vezes
até mesmo por recursos do BNDES e conflitar, por
exemplo, com o Banco Opportunity. O Presidente da
República sabe muito bem disso porque o Sr. Lara
Resende foi a Sua Excelência pedir autorização para
falar em seu nome, a fim de conseguir recursos para
entrar nas concorrências da Anatel, de setores em
que foi dividida a Anatel, em áreas da Anatel e rece-
beu a autorização. O Sr. Lara Resende disse, então, o
seguinte: ”Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em vez de falarmos o seu nome para dizer que nos
autorizou a conseguir avais e fazer avanços, vamos
apelidá-lo de ‘Bomba Atômica’“.

O Presidente da República, nesse processo de
apropriação, assumiu a propriedade dessa ANA; o
Brasil está por baixo dessa ANA, usaram o codinome
de ”O Bomba Atômica“.

De modo que já vimos quantos danos já foram
praticados nesse processo de privatização, de doa-
ção, de transferência do capital. Até de times de fute-
bol, esse capital voraz está-se apropriando até de ti-
mes de futebol no Brasil. Será que eles não vão que-
rer as hidrelétricas e a água? Será que não vão que-

rer – como quiseram – as telecomunicações? Será
que não vão querer a eletricidade da Aneel? É óbvio
que sim!

Há algum tempo – não muito –, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, olhando sua bola de
cristal, afirmou que esse capital voraz – que Sua
Excelência chama de imperialista – pretende assumir
o controle e dominar as fontes de energia e todos os
espaços em que o capital possa ser investido.

Sr. Presidente, registro aqui o meu protesto.
Agradeço a nossa Líder, Senadora Heloísa Helena,
por nos ter permitido a liberdade de pelo menos justifi-
car o nosso voto contrário à formação da ANA.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Passa-se à votação em globo dos Requeri-
mentos nºs 348 a 358, de 2000, lidos na sessão de
ontem, de destaques.

As Sras. e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
As matérias destacadas serão apreciadas opor-

tunamente.
Em votação o Projeto de Lei da Câmara n.º 3, de

2000, ressalvadas a expressão destacada e as
emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
salvos o destaque e as emendas, queiram permane-
cer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a expressão ”a elaboração“, cons-

tante do inciso III do art. 4º do Projeto.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Har-
tung para sustentar o seu destaque.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, de certa forma já explicitei essa emenda destaca-
da. Seguramente os juristas da Casa que se debruça-
ram sobre o projeto encontraram uma contradição de
competência, um conflito que precisa ser superado.

A elaboração do Plano Nacional de Recursos
Hídricos compete ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e não à ANA, futura Agência que estamos
criando neste momento. À ANA compete coordenar e
supervisionar a implementação do Plano. Esse não é
um conflito simples, porque o Plano é muito importan-
te, e o Conselho é a possibilidade do envolvimento de
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todos os setores na elaboração da política de recur-
sos hídricos do nosso País.

Consciente de que a maioria dos Senadores
pensa em aprovar o projeto de qualquer forma, peço
a atenção para esta emenda que tenta corrigir um
erro, um conflito do projeto, e não vejo por que não o
fazer nesta sessão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Em votação a expressão ”a elaboração“,
constante do inciso III do art. 4º do projeto.

Quem votar ”sim“ estará mantendo o texto e
quem votar ”não“ o estará rejeitando.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) – Quem vo-
tar ”sim“ manterá o texto integral, que já foi aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Exatamente. O texto será mantido. E quem
votar ”não“ retirará a expressão ”a elaboração“.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, o PPS encaminha o voto ”não“.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto ”não“.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a expressão destacada.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Está mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Em votação a Emenda nº 2, destacada, que
tem parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – É impor-
tante esclarecer que agora quem vota ”sim“ aprova a
emenda do Senador Paulo Souto. Portanto, quem
mantém o texto vota ”não“. É o contrário da votação
anterior.

A Liderança do Governo encaminha o voto
”não“.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, estamos encaminhando o voto
”não“. Estamos de acordo com o projeto original que
está sendo votado. Somos, portanto, contrários à
emenda apresentada pelo Senador Paulo Souto.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, o PPS encaminha o voto ”sim“.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto ”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto ”não“.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto ”não“.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto ”sim“.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, O PPB encaminha o voto ”não“.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, o PFL encaminha o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Emenda n.º 2 foi rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 2

“Art. 33. Acrescente-se um segundo parágrafo
ao art. 13 da Lei nº 9.431, de 8 de janeiro de 1997, fi-
cando este com a seguinte redação:

Art. 13. Toda outorga estará condicionada às
prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Re-
cursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção
de condições adequadasao transporte aquaviário,
quando fo o caso.

§ 1º A outorga de uso dos recursos hídricos de-
verá preservar o uso múltiplo destes.

§ 2º A outorga de direito de uso das águas para
transposição de um rio de domínio da União para ou-
tras bacias só poderá ser dada mediante aprovação
do Congresso Nacional, ouvidos os respectivos Co-
mitês das Bacias Hidroviarias.”

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 3, destacada, que
tem parecer contrário.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Infelizmente, não há encaminhamento nesta
votação. A Mesa está me orientando no sentido de
não permitir o encaminhamento.
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A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – O
Senador Paulo Hartung defendeu seu próprio desta-
que, na outra emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, esta emenda cuida de
trazer ao Congresso Nacional a decisão de interferir
no Plano Nacional de Recursos Hídricos. O projeto
original prevê que, quando houver obras que afetem
mais de um Estado, a decisão deva passar pelo Con-
selho Nacional de Recursos Hídricos.

Em relação a projetos de tamanha importância,
envolvendo interesses de diversos Estados da Fe-
deração – principalmente quando digam respeito à
transposição, que envolve Estados diferentes –, é
muito justo que a decisão seja tomada por meio de
um projeto de resolução do Congresso Nacional.
Muitos Senadores perguntam-me por que não pode-
ria ser um projeto de resolução do Senado. Porque
essa atribuição constitucional não é específica do
Senado e, por isso, tem que ser executada pelo
Congresso Nacional.

Já disse que não pode haver nada mais impor-
tante do que um projeto de transposição, em se tra-
tando de recursos hídricos. Estamos interferindo
num bem extremamente significativo de uma deter-
minada população. Por isso é natural que para a
execução dessas obras existam conflitos entre os
Estados. O que queremos é legitimar o projeto. To-
dos só estão vendo o projeto do rio São Francisco;
estamos falando para projetos de transposição de
um modo geral, envolvendo principalmente interes-
ses de Estados diferentes.

Não há instituição melhor do que o Congresso,
ao contrário do que se diz, para facilitar a tramitação
de um projeto desses. Esse procedimento legitimará
o que o Executivo vai fazer, legitimará o projeto por
meio de uma decisão soberana do Congresso Naci-
onal, e não trará qualquer entrave à execução de
um projeto dessa magnitude.

Nós, representantes dos Estados, assim como
os Deputados, temos todo o direito de fazer com
que este projeto seja examinado pelo Congresso.
Se uma simples doação de um bem da União vem
ao exame do Congresso para que seja legitimada,
estou convicto de que os Srs. Senadores, entenden-
do que este projeto é do maior significado, vão que-
rer que o Congresso Nacional decida sobre ele.
Esses rios, bens da União, terão alterados seus per-

cursos, sua vazão, o que influenciará as populações
que vivem próximo ao rio.

Estou absolutamente convencido de que a
vinda desses projetos ao Congresso Nacional,
longe de trazer qualquer problema, vai legitimá-los
para que possam ser feitos com toda a autoridade
que uma aprovação do Congresso possa confe-
rir-lhes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda n.º 3, destacada.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, o PPS encaminha o voto ”sim“, a favor
da emenda.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto ”sim“.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto ”não“.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-
sidente, o PFL encaminha o voto ”sim“.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto ”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto ”não“.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto ”não“.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto ”não“.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Presidente, no PTB um voto é ”sim“ e outro ”não“.
Como o Partido é composto de dois Membros, um
vota a favor da emenda e outro, contra.

(Procede-se à apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram Sim 40 Srs. Senadores e Não 40
Srs. Senadores. Não houve abstenções.

O Sr. Presidente desempata favoravelmente à
Emenda n.º 3.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço verificação de quorum, com o apoia-
mento dos Senadores José Roberto Arruda e...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Srªs Srs. Senadores, queiram ocupar os
seus lugares para a verificação de quorum solicita-
da pelo nobre Senador Romero Jucá.
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As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Rober-
to Arruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança do Governo encaminha o voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estou admirado, pois não foi isso que V.
Exª me disse há pouco, quando esteve aqui, na
Mesa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, com
todo o respeito que lhe tenho, fiz todo o possível
para buscar o entendimento da base de sustentação
do Governo. Não tendo conseguido, sigo a posição
que o Ministro, que é do PFL, pediu-me ao telefone
agora.

A posição do Governo, neste momento, é o
voto ”não“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto ”não“.

A SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, o PPS encaminha o voto ”sim“.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto ”sim“.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto ”não“.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB vota ”não“ nesta questão ape-
nas sob o aspecto técnico. Devo alertar logo que,
em sendo aprovada a emenda, o PMDB acompa-
nhará todas as demais emendas, porque o nosso
argumento de liderança foi apenas quanto ao as-
pecto técnico.

Votamos ”não“.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, o PFL encaminha o voto ”sim“, respe-
itando a posição do Relator, que adotou a posi-
ção contrária tecnicamente e dos companheiros
que divergirem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto ”sim“.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem. Enquanto
V. Exª aguarda os Srs. Senadores, posso fazer uma
comunicação?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Anto-
nio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, re-
centemente, o Secretário do Meio Ambiente, em de-
poimento histórico na Comissão de Infra-Estrutura,
declarou – e não pediu segredo, já que seu depoi-
mento foi público – que o rio São Francisco estava
na UTI.

Embora a emenda do Senador Paulo Souto,
ex-Governador do Estado da Bahia, um dos Estados
banhados pelo rio São Francisco, não tenha se referi-
do especificamente ao Rio da Unidade Nacional, ao
Velho Chico, sabemos que a sua intenção maior era
preservar o interesse dos Estados beneficiados pelas
águas benfazejas do rio São Francisco. Sua emenda
vem ao encontro do fortalecimento do Senado Fede-
ral como uma Casa representativa dos Estados, Sr.
Presidente.

No momento em que o Senador Paulo Souto su-
gere que não só a Câmara como esta Casa sejam ou-
vidas quando se tratar de transposição de bacias, na
verdade S. Exª está concedendo ao Congresso Naci-
onal uma prerrogativa que o Executivo quer retirar,
qual seja, a de deliberar sobre assuntos que reflitam
na economia dos Estados que terão seus rios trans-
postos para outras bacias.

Sr. Presidente, não somos contrários a nenhu-
ma transposição! Apenas queremos ser ouvidos, e
esta audiência é uma prerrogativa do Congresso Na-
cional e, mais de perto, do Senado Federal, uma vez
que representamos os Estados. Cada um de nós de-
verá representar o interesse de Minas Gerais, da Ba-
hia, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba ou do
Ceará. Temos esse direito, e ele não nos pode ser ne-
gado!

Por isso, Sr. Presidente, voto com a emenda do
Senador Paulo Souto, porque tenho certeza de que a
emenda de S. Exa vai ao encontro da defesa das prer-
rogativas inalienáveis do Poder Legislativo.

Obrigado, Sr. Presidente.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram Sim 28 Senadores; e Não 35.

Houve 2 abstenções.
Total: 65 votos.
A Emenda nº 3 foi rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 3

Art. 31. Os incisos III e IX do art. 35 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 35 ................................................
III – Deliberar, por meio de maioria ab-

soluta de seus membros, sobre os projetos
de aproveitamento de recursos hídricos cu-
jas repercussões extrapolem o âmbito dos
Estados em que serão implantados, caben-
do ao Congresso Nacional solucionar, medi-
ante Resolução, os conflitos entre as Unida-
des da Federação decorrentes de obras de
engenharia nos rios compreendidos como
bens da União, e que impliquem em prejuí-
zos do fluxo hídrico;

.............................................................
IX – Acompanhar a execução e apro-

var o Plano Nacional de Recursos Hídricos
e determinar as providências necessárias
ao cumprimento de suas metas;

.............................................................
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Quero apenas dizer aos Srs. Senadores que
vou ter que me ausentar, porque o Ministro da Justiça
está me aguardando no gabinete para entregar-me O
Plano de Segurança. Depois, volto, para não parecer
que é por causa da derrota da emenda do Senador
Paulo Souto.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação a Emenda nº 4, destacada, de parecer con-
trário.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Peço a palavra para encaminhar, exatamente para
cumprir o que foi feito com as duas outras emendas.
Senador Romero Jucá, tenho a certeza que V.Exª,
com o espírito democrático que tem, entende.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, apenas para uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior,
parece-me que foi levantada uma questão de que não
haveria encaminhamento na votação; após essa de-
cisão, concedeu-se a palavra ao Senador Paulo Sou-
to. Gostaria de saber, por uma questão regimental,
que orientará um comportamento futuro, se pode ou
não haver encaminhamento.

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para res-
ponder à indagação do Senador Romero Jucá, a
Mesa esclarece que adotou, até agora, o critério de
conceder a palavra ao autor do destaque. No caso, a
Senadora Heloisa Helena dispõe de cinco minutos.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs Senadores, a Emenda nº 4, que
votaremos agora, refere-se a um assunto muito sério,
o da aplicação das receitas a que se refere o inciso IX,
que trata justamente da arrecadação, distribuição e
aplicação de receitas auferidas pelo intermédio da co-
brança pelo uso dos recursos hídricos.

A aplicação das receitas de que trata o inciso
que acabei de ler será feita de forma descentralizada,
unicamente por meio das agências. O que estamos
tentando incluir no texto, por intermédio de emendas,
é que a definição da utilização do recurso seja feita
pelos Comitês de Bacia. Por quê? Porque a partir do
momento em que se atribui às ANAs dos Estados o
recolhimento do recurso, esse recurso ingressa no
Fundo, na conta única do Estado, e o dinheiro, efeti-
vamente, não será utilizado na recuperação das baci-
as hidrográficas. É essa nossa grande preocupação.

É importante dizer, Sr. Presidente e Sras e Srs Se-
nadores, que todas as emendas que elaboramos até
hoje, inclusive a que acabou de ser derrubada, não se
referem a um problema regional, nem de um Estado
que se confronta com outro, ou de algum aspecto
emocional romântico de alguém que trata do meio
ambiente. Não é absolutamente nada disso, embora
tenha nascido em uma cidade à beira do rio São Fran-
cisco, chamada Pão de Açúcar. Os povos indígenas
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chamavam-na Jaciobá (espelho da lua). Senador Gil-
berto Mestrinho, desde que a caravela de Américo
Vespúcio, justamente no dia de São Francisco, em
1501, pela primeira vez viu aquele rio que os povos in-
dígenas chamavam Opara (de tão grande, “rio mar”),
a elite política e econômica diz que vai fazer alguma
coisa em relação às nossas bacias hidrográficas e
não faz.

Assim, nossa emenda nada mais objetiva do
que a possibilidade de que os comitês de bacias, por-
tanto, todos os Estados envolvidos diretamente nes-
sa bacia hidrográfica, definam como vai ser utilizado o
recurso, tratem da necessidade de revitalização das
nossas águas, de revitalização das matas ciliares e
do combate ao assoreamento gigantesco das nossas
bacias hidrográficas.

Aquilo que Caetano cantava, Senador Paulo
Hartung, o rio São Francisco vai bater no meio do
mar, é conversa. Hoje é o mar, numa cunha de salinili-
dade de mais de 20 quilômetros, que invade o rio São
Francisco. Então, contraria a lógica formal que essas
agências de iluminados, com o dinheiro indo para a
conta única do Estado, vá se definir abrindo mão de
que os comitês de bacias, todos os Estados envolvi-
dos nas bacias hidrográficas, possam efetivamente
discutir a utilização desse recurso e, portanto, a revi-
talização das nossas bacias hidrográficas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Apelo
muito para que a Casa aceite a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-
ção a Emenda nº 4, destacada, de parecer contrário.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“não”. O PSDB é contra a emenda.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O PPS
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – O PSDB
vota “não”, Sr. Presidente.

A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, corrigindo que a música é de Luiz Gonza-
ga, embora Caetano tenha cantado o ciúme dos rios,
efetivamente o Bloco vota “sim” e apela a todos os
Senadores para que aceitem a emenda.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – O
PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
vota o PPB?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
O PPB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As Sras e
os Srs Senadores que aprovam a Emenda nº 4, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

Altera a redação do Art. 35 da Lei nº 9.433

“Art. 4º ................................................

§ 6º A aplicação das receitas de que
trata o inciso IX será feita de forma descen-
tralizada por meio dos Comitês de Bacia e
suas respectivas agências, em conformida-
de com o disposto no Capítulo IV do Título II
da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e,
na ausência ou impedimento destas, por ou-
tras entidades pertencentes ao Sistema Na-
cional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos, a critério dos Comitês de Bacia, conso-
ante diretrizes da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à votação da Emenda nº 5, destacada, de pare-
cer contrário.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, para encaminhar.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs Senadores, de fato, a nossa emen-
da estabelece algo que já tentei várias vezes explicar
– o Senador Paulo Hartung também. Por uma motiva-
ção que contraria o pragmatismo da lógica formal,
duas instâncias efetivamente não podem ter as mes-
mas prerrogativas. É exatamente isso que estamos
querendo consertar no art. 4º, II, estabelecendo que
as decisões da ANA estarão obedecendo às diretri-
zes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

É de fundamental importância que isso seja efe-
tivamente viabilizado! É inadmissível que cinco pes-
soas, por mais que tenham reputação ilibada, compe-
tência – embora nem sempre esses requisitos te-
nham sido ouvidos, efetivamente acatados nesta
Casa, nossa história recente mostra isso. Mas que
possamos estabelecer um fórum legítimo, com repre-
sentação da sociedade e do Poder Público também.
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Portanto, o apelo que fazemos é sobre a ques-
tão da água. Todos concordamos em que a água será
“o ouro do próximo século”, em que será motivação
de disputas entre nações. O Planeta Terra, por alguns
chamado Planeta Água, possui apenas 0,2% de água
doce. Em nosso País, a geração de energia elétrica é
feita com a utilização de água. Estamos importando
energia – e assim foi no Nordeste há três meses. Sa-
bemos que com a disponibilidade de água dos nos-
sos rios sequer seria possível estabelecer projetos de
irrigação para garantir a utilização em todas as áreas
potencialmente agricultáveis.

Sr. Presidente, tive a oportunidade – e sei que
os Srs. Senadores também de ler uma pequena ma-
téria que foi veiculada, ainda em março, pelo Correio
Braziliense. Embora se tratasse de uma matéria pe-
quena, de canto de página, os que se preocupam
com o tema, com certeza, tiveram oportunidade de
lê-la. Ali se narrava uma batalha física ocorrida no
Quênia entre macacos e humanos por água. Alguém
poderá dizer que o Quênia é longe e que, efetivamen-
te, não passaremos por uma situação como essa.
V.Exª, Senador Geraldo Melo, sabe da situação do
Nordeste, já viu um rio secando... e não somos tão
novos nem tão velhos. Certamente, o mais jovem en-
tre nós tem 38 anos; no entanto, 38 anos em termos
de meio ambiente é muito tempo, é algo muito grave.

Estamos estabelecendo que esses cinco ho-
mens iluminados concederão outorga de até 35 anos
para determinados empreendimentos. É muito difícil
aceitarmos que esse setor não se submeta a uma de-
cisão ampla, democrática ou que, efetivamente, pos-
sa garantir controle social, delegando-a aos cinco in-
tocáveis, aos cinco iluminados.

O Bloco vota, por óbvio, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Bloco

vota “sim”.
Os Srs. Líderes que desejarem orientar as suas

Bancadas poderão fazê-lo agora.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, o PSDB vota “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“não”, contrário à emenda.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, o PPS encaminha o voto “sim”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, o PFL encaminha o voto “não”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota “sim”.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-
ção a Emenda nº 5.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
emenda queiram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 5

Inclui no final do inciso II do art. 4º a seguinte ex-
pressão:

“Art. 4º ................................................
II – ... obedecendo às diretrizes do

Conselho Nacional de Recursos Hídricos."

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à votação da Emenda nº 6, destacada, com
parecer contrário.

A Senadora Heloisa Helena deseja encaminhar
como autora do destaque?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
São os mesmos os argumentos expendidos, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se, então, à votação da Emenda nº 6.

Os Srs. Líderes que desejarem orientar as suas
Bancadas poderão fazê-lo agora.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “não”, contrário
à emenda.

O SR SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “não”.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco vota “sim”.

O SR HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi-
dente, o PFL vota “não”.

O SR LEOMAR QUINTANILHA (PPB –TO) –
Sr. Presidente, o PPB vota “não”.

O SR PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, o PPS vota “sim”.

O SR JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As Srªs e
os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada a Emenda nº 6.

É a seguinte a emenda rejeitada:
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EMENDA Nº 6

Altera o inciso IV do Art. 4º

“Art. 4º (...) ..........................................
IV – outorgar, por intermédio de autori-

zação, o direito de uso de recursos hídricos
em corpos de água de domínio da união, de
acordo com as diretrizes estabelecidas no
respectivo Plano de Bacia e observado o
disposto nos art. 5º, 6º, 7º, 8º."

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à Emenda nº 7, destacada, com parecer con-
trário.

Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena,
como autora do destaque.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, essa emenda, de
fato, mexe com mentes e corações espalhados Brasil
afora, porque, da forma como está colocada no proje-
to, é muito sedutora.

Como a classe política é vista perante a opinião
pública como um exemplo na arte do cinismo e da dis-
simulação, como já dizia o Cardeal, então, efetiva-
mente, as pessoas podem até dizer que é muito im-
portante que o Presidente não possa mexer nesse se-
nhor de reputação ilibada, de grande competência
que estará dirigindo a ANA. Isso pode até seduzir mu-
itas pessoas, a ponto mesmo de dizerem que isso
lhes dará uma certa independência política, livran-
do-os da interferência daqueles senhores nefastos,
que só pensam e conspiram contra a humanidade,
que somos nós da classe política. De fato, a socieda-
de brasileira tem muita motivação para pensar que o
poder político realmente só conspira contra a humani-
dade. Tem motivação não por profundas convicções
ideológicas ou partidárias, mas por questões bem ob-
jetivas.

Entretanto, o Senador Lauro Campos, ontem,
trouxe, de uma forma belíssima, como sempre, a dis-
cussão acerca do que é a “neutralidade” desses se-
nhores e de algumas senhoras que se mostram como
elementos “neutros”, incapazes de sofrer na sua atua-
ção interferência de qualquer setor. Já vimos como
eles se posicionam; sabemos da mobilidade das suas
posições; sabemos das relações quase fagocitárias
entre uns e outros na definição da sua atuação política.

Então, o que queremos aqui estabelecer é o
combate ao tráfico de influência, o combate ao balcão
de negócios sujos que, muitas vezes, acontece entre

o poder político e alguns setores. Queremos garantir
o controle social.

Embora seja muito sedutora, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores – e até imagino que aqueles
que não querem sequer que o Presidente possa inter-
vir junto a esses senhores intocáveis o façam talvez
por uma certa desconfiança do próprio Presidente, e
eu desconfio muito de Sua Excelência, a quem faço,
inclusive, oposição –, e como não acredito que o Se-
nhor Fernando Henrique Cardoso terá um cargo vita-
lício, que ficará no poder ad infinitum, ad nauseam
da população, espero que o Presidente da República
possa realmente interferir nos atos desses senhores
intocáveis e “imexíveis”.

Então, a minha única preocupação é garantir o
combate ao balcão de negócios, ao tráfico de influên-
cia, à corrupção que, muitas e muitas vezes, aconte-
ce nessas relações entre o poder político e as instân-
cias de decisão e de poder, que têm a ousadia de se
apresentar perante a sociedade como instrumentos
de neutralidade – e, efetivamente, não o são.

Portanto, Sr. Presidente, Senador Geraldo
Melo, agradecendo-lhe por ter agido com isonomia
nos encaminhamentos de destaque, o Bloco vota
“sim” e pede aos Srs. Senadores que aceitem o “jus
esperniandi” que nos sobra nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Lembro
aos Srs. Senadores que não há encaminhamento de
votação. Apenas a Senadora autora do destaque po-
deria fazê-lo.

Se os Srs. Líderes desejarem orientar suas
Bancadas, façam-no agora.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, a posição do meu Partido é muito clara quan-
to à independência das agências e dos mandatos.
Nesse caso, o PPS vota “não”.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo recomenda o voto
“não”.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
sidente, o PTB, unânime, vota “não”.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB vota “não”.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Presidente, o PMDB vota “não”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, o PFL vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-
ção a Emenda n.º 7.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:
Emenda nº 7
Dá nova redação ao caput do art. 10, renume-

rando-se os §§ 2º e 3º como 1º e 2º:
Art. 10. A exoneração imotivada de qualquer

dos membros da Diretoria Colegiada da ANA, ocorre-
rá a qualquer tempo por decisão do Presidente da Re-
pública, submetida ao Senado Federal, ou em decor-
rência de renúncia, condenação judicial transitada em
julgado ou por decisão definitiva em processo admi-
nistrativo disciplinar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
lembra aos Srs. Senadores que, após a conclusão da
votação deste item, o primeiro da pauta, há ainda, na
Ordem do dia, a votação de um projeto de lei comple-
mentar e de duas propostas de emenda constitucio-
nal. Todas as três matérias são de votação nominal,
exigindo quorum qualificado.

Em votação a Emenda nº 8, destacada, de pare-
cer contrário.

A Presidência esclarece que, embora o parecer
tenha sido contrário nas Comissões, os relatores mo-
dificaram os seus pareceres e passaram a proferir pa-
recer favorável.

O destaque da Emenda nº 8 é da Senadora He-
loisa Helena, a quem concedo a palavra.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, a única preocupação nossa é em relação ao
que foi discutido pelo Senador Antonio Carlos Maga-
lhães quando estava na Presidência da Mesa. Tínha-
mos dúvida – e isso foi dito ao Plenário – de que está-
vamos propondo a alteração de “coordenação” para
“apoio”. Parece-me que o Senador Bernardo Cabral,
enquanto Relator da CCJ, disse que o seu entendi-
mento era de emenda de redação, portanto poderia
ser acolhida. Entretanto, os outros Relatores e o Pre-
sidente do Congresso Nacional, Senador Antonio
Carlos Magalhães, disseram que tinham dúvidas so-
bre o fato.

Então, precisamos apenas ser esclarecidos,
porque a nossa proposta é a de que tire “coordena-
ção” e coloque “apoio”. Se existe consenso que isso é
só emenda de redação, concordo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, por ter sido ci-
tado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral pela ordem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria apenas de esclarecer um aspecto, para que a
eminente Senadora possa continuar fazendo uso da
palavra. O que declarei foi exatamente o seguinte: re-
portando-me ao termo empregado pelo Senador Jef-
ferson Péres, com o que V. Exª acabou concordando,
apoiei-me numa técnica jurídica que declara que a
ementa de qualquer lei não tem qualquer efeito nor-
mativo, servindo apenas para enumerar o conteúdo
da lei. Trata-se obviamente de uma simples revisão
de redação. Eu fiz essa afirmação porque sugeri aos
meus eminentes colegas Senadores que aceitassem
a proposta do ilustre Senador Jefferson Péres, na
sessão de ontem, pois, assim, evitar-se-iam conflitos,
uma vez que a ementa falava em “coordenação”, em-
bora o melhor seria “apoio”. Convém ressaltar, toda-
via, – e faço questão de explicar à minha eminente
colega – que nenhuma ementa de nenhuma lei tem
efeito normativo, já que serve apenas para enunciar o
conteúdo da lei. Vejam que os Senadores Jefferson
Péres e Marina Silva tinham razão, uma vez que isso
poderia levar à confusão. Logo, como o próprio autor
da emenda, o Senador Jefferson Péres, entendi que o
assunto era concernente à redação.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
questão apontada pela Senadora Heloisa Helena já
foi inclusive objeto de orientação e decisão da Mesa.
A Liderança do Governo também entende que a
emenda não é de redação, pois modifica o projeto.
Portanto, a Liderança do Governo encaminha o voto
contrário à emenda da Senadora Heloisa Helena.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O PPS
encaminha o voto “sim”, favoravelmente à emenda.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – O
Bloco vota “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
O PPB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – O
PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 8, destacada pela
Senadora Heloisa Helena.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
emenda queiram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

Emenda nº 8

“Altere-se no texto da ementa:

Onde se lê: “... Coordenação do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos”

Lê-se: “... Apoio ao Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos”

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 9, destacada, de
parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

A SRª. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – O
Bloco vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Emenda nº 9 foi rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

Emenda nº 9

“Altere-se o caput do art. 9º e in-
clua-se o seguinte parágrafo único:

Art. 9º A ANA será dirigida por uma diretoria Co-
legiada, composta por cinco membros, nomeados
pelo Presidente da República, após aprovação dos
respectivos nomes pelo Senado Federal, nos termos
da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Fe-
deral, e contará com uma procuradoria.

Parágrafo único: O mandato dos membros da
Diretoria Colegiada será de quatro anos, vedada a re-
condução."

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda n.º 10, que tem pare-
cer contrário.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação,
à Senadora Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, essa emenda, de au-
toria da Senadora Marina Silva, de fato caminha na
mesma direção que nós discutimos até o momento,
justamente por um procedimento que contraria a lógi-
ca formal, que é o paralelismo de ação, cujas duas
instâncias têm as mesmas prerrogativas

O que estamos tentando alterar é que, na ela-
boração do Regimento Interno da ANA, a organiza-
ção, a estrutura, o âmbito decisório dessa instância
sejam submetidos ao Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos. É óbvio. A análise e as razões da rejei-
ção nos impõem ainda mais a continuar apresentan-
do a emenda. Vejam o que se diz na análise e nas
razões para rejeição: “Cabe a essa autarquia espe-
cial dispor sobre a forma do seu funcionamento,
com possibilidades” – alertem – “de rápidas mudan-
ças de acordo com as necessidades e experiências
acumuladas”.

É exatamente por isso que cabe ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, efetivamente, apro-
var ou não. A agência dos “intocáveis” vai ter a pos-
sibilidade de definir a estrutura de funcionamento da
agência e, inclusive, a sua própria atuação, com ne-
cessidades de rápidas mudanças. Por isso entende-
mos que é de fundamental importância a modifica-
ção do inciso III, do art. 12, possibilitando que a ela-
boração do Regimento Interno seja submetida ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

O Bloco vota “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 10, que tem pare-
cer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

Emenda nº 10

“Altere-se o inciso III do art. 12.

Art. 12 (...)
III – elaborar o regimento interno da ANA, a or-

ganização, a estrutura e o âmbito decisório de cada
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diretoria, submetendo ao Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos."

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 11, que tem pare-
cer contrário.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Exª.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, embora essas circunstâncias nos imponham
o cansaço, vamos discutir também essa emenda.
Trata-se de uma alteração no § 4º do art. 4º, em que a
ANA poderá estar no texto, poderá delegar ou atribuir
as agências de água dos respectivos Estados a exe-
cução de atividades de sua competência.

Vejam a gravidade do problema: a ANA pode
atribuir aquilo que se diz ser da sua competência às
agências nacionais formadas nos Estados. O que es-
tamos querendo incluir é que essa delegação de com-
petência, essa atribuição às agências de água dos
Estados só possa ser feita com a anuência dos res-
pectivos comitês de bacia. É óbvio. Como pode a
agência de um determinado Estado ter a competên-
cia de executar determinadas atividades que mexem
em um complexo, em uma bacia hidrográfica, que
não dizem respeito apenas ao seu Estado? Vejamos
o exemplo do rio São Francisco. O rio São Francisco
diz respeito, na sua bacia hidrográfica, apenas ao que
eles dizem por aí, não apenas a Alagoas, a Sergipe,
ou a Bahia; diz respeito a Minas Gerais, ao Distrito
Federal, que também está nessa mesma bacia hidro-
gráfica, da mesma forma que o Tocantins e o rio Ama-
zonas.

O que estamos querendo é aperfeiçoar. Se já é
um problema a ANA, lá em cima, com os cinco “into-
cáveis” decidindo tudo, imaginem os cinco intocáveis
delegando competência aos cinco “intocaveisinhos”
de um Estado. E, mais grave ainda, que isso não seja
submetido aos comitês de bacia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Bloco
encaminha o voto “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação a Emenda nº 11, que tem pare-
cer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

Emenda nº 11

“Altere-se parágrafo 4º:

Art. 4º (...)
§ 4º A ANA poderá delegar ou atribuir a agênci-

as de água ou de bacia hidrográfica, com a anuência
dos respectivos Comitês de Bacia, a execução de ati-
vidades de sua competência, nos termos do art. 44 da
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e demais dispo-
sitivos legais aplicáveis."

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2000, foi
aprovado.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2000
(Nº 1.617/9, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas ANA, entidade fede-
ral de implementação da Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos e de coordena-
ção do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Dos Objetivos

Art. 1º Esta lei cria a Agência Nacional de Águas
– ANA, entidade federal de implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos, estabelecendo regras para a sua atuação, sua
estrutura administrativa e suas fontes de recursos.

CAPÍTULO II
Da Criação, Natureza Jurídica e Competência

da Agência Nacional de Águas – ANA

Art. 2º Compete ao Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos promover a articulação dos planeja-
mentos nacionais, regionais, estaduais e dos setores
usuários elaborados pelas entidades que integram o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos e formular a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997.
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Art. 3º Fica criada a Agência Nacional de
Águas – ANA, autarquia sob regime especial, com
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de
implementar, em sua esfera de atribuições, a Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, integrando o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos

Parágrafo único. A ANA terá sede e foro no
Distrito Federal, podendo instalar unidades admi-
nistrativas regionais.

Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fun-
damentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos e será de-
senvolvida em articulação com órgãos e entidades
públicas e privadas integrantes do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ca-
bendo-lhe:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações
e atividades decorrentes do cumprimento da legis-
lação federal pertinente aos recursos hídricos;

II – disciplinar, em caráter normativo, a imple-
mentação, a operacionalização, o controle e a ava-
liação dos instrumentos da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos;

III – coordenar a elaboração e supervisionar a
implementação do Plano Nacional de Recursos Hí-
dricos e prestar apoio, na esfera, à elaboração dos
planos de recursos hídricos das bancias hidrográfi-
cas;

IV – outorgar, por intermédio de autorização, o
direito de uso de recursos hídricos em corpos de
água de domínio da União, observado o disposto
nos arts. 5º, 6º, 7º e 8º;

V – fiscalizar os usos de recursos hídricos nos
corpos de água de domínio da União;

VI – elaborar estudos técnicos para subsidiar
a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União, com base
nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos
Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso
VI do art. 38 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997;

VII – estimular e apoiar as iniciativas voltadas
para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica;

VIII – implementar, em articulação com os Co-
mitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso de
recursos hídricos de domínio da União;

IX – arrecadar, distribuir e aplicar receitas au-
feridas por intermédio da cobrança pelo uso de re-

cursos hídricos de domínio da União, na forma do
disposto no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997;

X – planejar e promover ações destinadas a
prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inunda-
ções, no âmbito do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos, em articulação com o
órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil,
em apoio aos Estados e Municípios;

XI – promover a elaboração de estudos para
subsidiar a aplicação de recursos financeiros da
União em obras e serviços de regularização de cur-
sos de água, de alocação e distribuição de água, e
de controle da poluição hídrica, em consonância
com o estabelecido nos planos de recursos hídri-
cos;

XII – definir e fiscalizar as condições de opera-
ção de reservatórios por agentes públicos e priva-
dos, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos
hídricos, conforme estabelecido nos planos de re-
cursos hídricos das respectivas bacias hidrográfi-
cas;

XIII – promover a coordenação das atividades
desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológi-
ca nacional, em articulação com órgãos e entidades
públicas ou privadas que a integram, ou que dela
sejam usuárias;

XIV – organizar, implantar e gerir o Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;

XV – estimular a pesquisa e a capacitação de
recursos humanos para a gestão de recursos hídri-
cos;

XVI – prestar apoio aos Estados na criação de
órgãos gestores de recursos hídricos;

XVII – propor ao Conselho Nacional de Recur-
sos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclu-
sive financeiros, à conservação qualitativa e quanti-
tativa de recursos hídricos.

§ 1º Na execução das competências a que se
refere o inciso II deste artigo, serão considerados,
nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas
com outros países, os respectivos acordos e trata-
dos.

§ 2º As ações a que se refere o inciso X deste
artigo, quando envolverem a aplicação de raciona-
mentos preventivos, somente poderão ser promovi-
das mediante a observância de critérios a serem
definidos em decreto do Presidente da República.

§ 3º Para os fins do disposto no inciso XII des-
te artigo, a definição das condições de operação de
reservatórios de aproveitamento hidrelétricos será
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efetuada em articulação com o Operador Nacional
do Sistema Elétrico – ONS.

§ 4º A ANA poderá delegar ou atribuir a agên-
cias de água ou de bacia hidrográfica a execução
de atividades de sua competência, nos termos do
art. 44 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e de-
mais dispositivos legais aplicáveis.

§ 5º Na inexistência de agências de água ou de
bacias hidrográficas, a ANA poderá delegar a órgãos
ou entidades públicas federais, estaduais, municipais
e do Distrito Federal, ou atribuir a organizações socia-
is civis de interesse público, por prazo determinado, a
execução de atividades de sua competência, nos ter-
mos da legislação em vigor.

§ 6º A aplicação das receitas de que trata o inci-
so IX será feita de forma descentralizada, por meio
das agências de que trata o Capítulo IV do Título II da
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e, na ausência
ou impedimento destas, por outras entidades perten-
centes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.

§ 7º Nos atos administrativos de outorga de dire-
ito de uso de recursos hídricos de cursos de água que
banham o Semi-árido nordestino, expedidos nos ter-
mos do inciso IV deste artigo, deverão constar, expli-
citamente, as restrições decorrentes dos incisos III e
V do art. 15 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 5º Nas outorgas de direito de uso de recur-
sos hídricos de domínio da União, serão respeitados
os seguintes limites de prazos, contados da data de
publicação dos respectivos atos administrativos de
autorização:

I – até dois anos, para início da implantação do
empreendimento objeto da outorga;

II – até seis anos, para conclusão da implanta-
ção do empreendimento projetado;

III – até trinta e cinco anos, para vigência da ou-
torga de direito de uso.

§ 1º Os prazos de vigência das outorgas de dire-
ito de uso de recursos hídricos serão fixados em fun-
ção da natureza e do porte de empreendimento, le-
vando-se em consideração, quando for o caso, o pe-
ríodo e retorno do investimento.

§ 2º Os prazos a que se referem os inciso I e II
poderão ser ampliados, quando o porte e a importân-
cia social e econômica do empreendimento o justifi-
car, ouvido o Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos.

§ 3º O prazo de que trata o inciso III poderá ser
prorrogado, pela Ana, respeitando-se as prioridades
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.

§ 4º As outorgas de direito de uso de recursos
hídricos para concessionárias e autorizadas de servi-
ços públicos e de geração de energia hidrelétrica vi-
gorarão por prazos coincidentes com os dois corres-
pondentes contratos de concessão ou atos adminis-
trativos de autorização.

Art. 6º A Ana poderá emitir outorgas preventivas
de uso de recursos hídricos, com a finalidade de de-
clarar a disponibilidade de água para os usos requeri-
dos, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997.

§ 1º A outorgada preventiva não confere direito
de uso de recursos hídricos e se destina a reservar a
vazão passível de outorga, possibilitando, aos investi-
dores, o planejamento de empreendimentos que ne-
cessitem desses recursos.

§ 2º O prazo de validade de outorga preventiva
será fixado levando-se em conta a complexidade do
planejamento do empreendimento, limitando-se ao
máximo de três anos, findo o qual será considerado o
disposto nos incisos I e II do artigo anterior.

Art. 7º Para licitar a concessão ou autorizar o
uso de potencial de energia hidráulica em corpo de
água de domínio da União,a Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL deverá promover, junto à
Ana, a prévia obtenção de declaração de reserva de
disponibilidade hídrica.

§ 1º Quando o potencial hidráulico localizar-se
em corpo de água de domínio dos Estados ou do Dis-
trito Federal, a declaração de reserva de disponibili-
dade hídrica será obtida em articulação com a res-
pectiva entidade gestora de recursos hídricos.

§ 2º A declaração de reserva de disponibilidade
hídrica será transformada automaticamente, pelo res-
pectivo poder outorgante, em outorga de direito de
uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que
receber da Aneel a concessão ou a autorização de
uso do potencial de energia hidráulica.

§ 3º A declaração de reserva de disponibilidade
hídrica obedecerá ao disposto no art. 13 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, e será fornecida em
prazos a serem regulamentados por decreto do Presi-
dente da República.

Art. 8º A Ana dará publicidade aos pedidos de
outorga de direito de uso de recursos hídricos de do-
mínio da União, bem como aos atos administrativos
que deles resultarem, por meio de publicação na
Imprensa Oficial e em pelo menos um jornal de gran-
de circulação na respectiva região.
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CAPÍTULO III
Da Estrutura Orgânica da

Agência Nacional de Águas – ANA

Art. 9º A Ana será dirigida por uma Diretoria Co-
legiada, composta por cinco membros, nomeados
pelo Presidente da República, com mandatos não co-
incidentes de quatro anos, admitida uma única recon-
dução consecutiva, e contará com uma Procuradoria.

§ 1º O Diretor-Presidente da Ana será escolhido
pelo Presidente da República entre os membros da
Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro
anos ou pelo prazo que restar de seu mandato.

§ 2º Em caso de vaga no curso do mandato,
este será completado por sucessor investido na for-
ma prevista no caput, que o exercerá pelo prazo re-
manescente.

Art. 10. A exoneração imotivada de dirigentes da
Ana só poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos
respectivos mandatos.

§ 1º Após o prazo a que se refere o caput, os di-
rigentes da Ana somente perderão o mandato em de-
corrência de renúncia, de condenação judicial transi-
tada em julgado, ou de decisão definitiva em proces-
so administrativo disciplinar.

§ 2º Sem prejuízo do que prevêem as legisla-
ções penal e relativa à punição de atos de improbida-
de administrativa no serviço público, será causa da
perda do mandato a inobservância, por qualquer um
dos dirigentes da Ana, dos deveres e proibições ine-
rentes ao cargo que ocupa.

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo ante-
rior, cabe ao Ministro de Estado do Meio Ambiente
instaurar o processo administrativo disciplinar, que
será conduzido por comissão especial, competindo
ao Presidente da República determinar o afastamen-
to preventivo, quando for o caso, e proferir o julga-
mento.

Art. 11. Aos dirigentes da Ana é vedado o exer-
cício de qualquer outra atividade profissional, empre-
sarial, sindical ou de direção político-partidária.

§ 1º É vedado aos dirigentes da Ana, conforme
dispuser o seu regimento interno, ter interesse direto
ou indireto em empresa relacionada com o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

§ 2º A vedação de que trata o caput não se apli-
ca aos casos de atividades profissionais decorrentes
de vínculos contratuais mantidos com entidades pú-
blicas ou privadas de ensino e pesquisa.

Art. 12. Compete à Diretoria Colegiada:
I – exercer a administração da Ana;

II – editar normas sobre matérias de competên-
cia da Ana;

III – aprovar o regimento interno da Ana, a orga-
nização, a estrutura e o âmbito decisório de cada dire-
toria;

IV – cumprir e fazer cumprir as normas relativas
ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos;

V – examinar e decidir sobre pedidos de outorga
de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
União;

VI – elaborar e divulgar relatórios sobre as ativi-
dades da Ana;

VII – encaminhar os demonstrativos contábeis
da Ana aos órgãos competentes;

VIII – decidir pela venda, cessão ou aluguel de
bens integrantes do patrimônio da Ana; e

IX – conhecer e julgar pedidos de reconsidera-
ção de decisões de componentes da Diretoria da
Ana;

§ 1º A diretoria deliberará por maioria simples
de votos, e se reunirá com a presença de, pelo me-
nos, três diretorias, entre eles o Diretor-Presidente ou
seu substitutivo legal.

§ 2º As decisões relacionadas com as compe-
tências institucionais da Ana, previstas no art. 3º, se-
rão tomadas da forma colegiada.

Art. 13. Compete ao Diretor-Presidente:
I – exercer a representação legal da Ana.
II – presidir às reuniões da Diretoria colegiada;
III – cumprir e fazer cumprir as decisões da Dire-

toria Colegiada;
IV – decidir ad refrendum da Diretoria Colegia-

da as questões de urgência;
V – decidir em caso e empate, nas deliberações

da Diretoria Colegiada;
VI – nomear e exonerar servidores prevendo os

cargos em omissão e as funções de confiança;
VIII – admitir, requisitar e demitir servidores pre-

enchendo os empregos públicos;
VIII – encaminhar ao Conselho Nacional de Re-

cursos Hídrico os relatório elaborados pela Diretoria
Colegiada e demais assuntos de competência daque-
le Conselho.

IX – assinar contratos e convênios e coordenar
despesas; e

X – exercer o poder disciplinar nos termos da
Legislação em vigor;
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Ar. 14. Compete a procuradoria da Ana, que se
vincula a Advocacia-Geral da União para fins de ori-
entação normativa e supervisão técnica;

I – representar juridicamente a Ana, com prerro-
gativas processuais da Fazenda Pública;

II – representar judicialmente os ocupantes de
cargos e de funções de direção, inclusive após a ces-
sação do respectivo exercício, com referência a atos
praticados em decorrência de suas atribuições legais
ou institucionais, adotando, inclusive, as medidas ju-
diciais cabíveis, em nome e em defesa dos represen-
tantes;

III – apurar a liquidez e certeza de créditos, de
qualquer natureza., inerentes as atividades da Ana,
inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança
amigável ou judicial; e

IV – executar as atividades de consultoria e de
assessoramento jurídicos;

Art. 15. o ex-dirigente da Ana continuará vincu-
lado a autarquia nos doze meses seguintes ao exercí-
cio do cargo, durante os quais estará impedido de
prestar, direta ou indiretamente, independentemente
da forma por natureza do contrato qualquer tipo de
serviço as empresas sob sua regulamentação ou fis-
calização inclusive controladas coligadas ou subsi-
diárias;

§ 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida
neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando ser-
viços a Ana ou a qualquer outro órgão da administra-
ção pública direta da União, em área atinente á sua
qualificação profissional mediante remuneração equi-
valente a do cargo de direção que exerceu.

§ 2º Incorre na prática de advocacia administra-
tiva, sujeitando-se o infrator às penas previstas no art.
321 do Código Penal, o ex-dirigente da Ana, inclusive
por renúncia ao mandato que descumprir o disposto
no caput deste artigo.

§ 3º Exclui-se do disposto neste artigo o
ex-dirigente que for exonerado do cargo no prazo in-
dicado no caput do art. 10 desta lei.

CAPÍTULO IV
Dos Servidores da ANA

Art. 16. A ANA constituirá, no prazo de trinta e
seis meses a contar da data de publicação desta Lei,
o seu quadro próprio de pessoal, por meio da realiza-
ção de concurso público de provas, ou de provas e tí-
tulos, ou da redistribuição de servidores de órgãos e
entidades da administração federal direta, autárquica
ou fundacional.

§ 1º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Cons-
tituição, fica a ANA autorizada a efetuar contratação
temporária, por prazo não excedente a trinta e seis
meses, do pessoal técnico imprescindível ao exercí-
cio de suas atribuições institucionais.

§ 2º Para os fins do disposto no parágrafo ante-
rior, são consideradas necessidades temporárias de
excepcional interesse público as atividades relativas
à implementação, ao acompanhamento e à avaliação
de projetos e programas de caráter finalístico na área
de recursos hídricos, imprescindíveis à implantação e
à atuação da ANA.

Art. 17. A ANA poderá requisitar, com ônus, ser-
vidores de órgãos e entidades integrantes da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e fundaci-
onal, quaisquer que sejam as atribuições a serem
exercidas.

§ 1º As requisições para exercício na ANA, sem
cargo em comissão ou função de confiança, ficam au-
torizadas pelo prazo máximo de vinte e quatro meses,
contado da instalação da autarquia.

§ 2º Transcorrido o prazo a que se refere o pará-
grafo anterior, somente serão cedidos para a ANA
servidores por ela requisitados para o exercício de
cargos em comissão.

§ 3º Durante os primeiros trinta e seis meses
subseqüentes à instalação da ANA, as requisições de
que trata o caput deste artigo, com a prévia manifes-
tação dos Ministros de Estado do Meio Ambiente e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, serão irrecusá-
veis e de pronto atendimento.

§ 4º Quando a cessão implicar redução da re-
muneração do servidor requisitado, fica a ANA autori-
zada a complementá-la até atingir o valor percebido
no Órgão ou na entidade de origem.

Art. 18. Ficam criados, com a finalidade de inte-
grar a estrutura da ANA:

I – quarenta e nove cargos em comissão, sendo
cinco cargos de Natureza Especial, no valor unitário
de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), e qua-
renta e quatro cargos do Grupo Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, assim distribuídos: nove
DAS 101.5; cinco DAS 102.5; dezessete DAS 101.4;
um DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS 101.2; e
dois DAS 102.1;

II – cento e cinqüenta cargos de confiança deno-
minados Cargos Comissionados de Recursos Hídri-
cos – CCRH, sendo: trinta CCRH – V, no valor unitário
de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais); quarenta
CCRH – IV, no valor unitário de R$855,00 (oitocentos
e cinqüenta e cinco reais); trinta CCRH – III, no valor
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unitário de R$515,00 (quinhentos e quinze reais); vin-
te CCRH – II, no valor unitário de R$454,00 (quatro-
centos e cinqüenta e quatro reais); e trinta CCRH – I,
no valor unitário de R$402,00 (quatrocentos e dois re-
ais).

§ 1º O servidor investido em CCRH exercerá
atribuições de assessoramento e coordenação técni-
ca e perceberá remuneração correspondente ao car-
go efetivo ou emprego permanente, acrescida do va-
lor da função para a qual tiver sido designado.

§ 2º A designação para função de assessora-
mento de que trata este artigo não pode ser acumula-
da com a designação ou nomeação para qualquer ou-
tra forma de comissionamento, cessando o seu paga-
mento durante as situações de afastamento do servi-
dor, inclusive aquelas consideradas de efetivo exercí-
cio, ressalvados os períodos a que se referem os inci-
sos I, IV, VI e VIII e alíneas a e e do inciso X do art. 102
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o dis-
posto no art. 471 da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.

§ 3º A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor
sobre a alteração de quantitativos e a distribuição dos
CCRH dentro da estrutura organizacional da autar-
quia, observados os níveis hierárquicos, os valores
da retribuição correspondente e os respectivos cus-
tos globais.

§ 4º Nos primeiros trinta e seis meses seguintes
à instalação da ANA, o CCRH poderá ser ocupado
por servidores ou empregados requisitados na forma
do artigo anterior.

CAPÍTULO V
Do Patrimônio e das Receitas

Art. 19. Constituem patrimônio da ANA os bens
e direitos de sua propriedade, os que lhe forem confe-
ridos ou que venha a adquirir ou incorporar.

Art. 20. Constituem receitas da ANA:
I – os recursos que lhe forem transferidos em

decorrência de dotações consignadas no Orçamento
Geral da União, créditos especiais, créditos adiciona-
is e transferências e repasses que lhe forem conferi-
dos;

II – os recursos decorrentes da cobrança pelo uso
de água de corpos hídricos de domínio da União, respe-
itando-se as formas e os limites de aplicação previstos
no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

III – os recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos celebrados com entidades, or-
ganismos ou empresas nacionais ou internacionais;

IV – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;

V – o produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações, inclusive para fins de li-
citação pública, de emolumentos administrativos e de
taxas de inscrições em concursos;

VI – retribuição por serviços de quaisquer natu-
reza prestados a terceiros;

VII – o produto resultante da arrecadação de
multas aplicadas em decorrência de ações de fiscali-
zação de que tratam os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997;

VIII – os valores apurados com a venda ou alu-
guel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;

IX – o produto da alienação de bens, objetos e
instrumentos utilizados para a prática de infrações,
assim como do patrimônio dos infratores, apreendi-
dos em decorrência do exercício do poder de polícia e
incorporados ao patrimônio da autarquia, nos termos
de decisão judicial; e

X – os recursos decorrentes da cobrança de
emolumentos administrativos.

Art. 21. As receitas provenientes da cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União
serão mantidas à disposição da ANA, na Conta Única
do Tesouro Nacional, enquanto não forem destinadas
para as respectivas programações.

§ 1º A ANA manterá registros que permitam cor-
relacionar as receitas com as bacias hidrográficas em
que foram geradas, com o objetivo de cumprir o esta-
belecido no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997.

§ 2º As disponibilidades de que trata o caput
deste artigo poderão ser mantidas em aplicações fi-
nanceiras, na forma regulamentada pelo Ministério da
Fazenda.

§ 3º A fixação das dotações orçamentárias da
ANA na Lei Orçamentária Anual e sua programação
orçamentária e financeira de execução não sofrerão
limites nos seus valores, para movimentação e empe-
nho.

§ 4º As prioridades de aplicação de recursos a
que se refere o caput do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, serão definidas pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, em articulação com
os respectivos comitês de bacia hidrográfica.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

Art. 22. Na primeira gestão da ANA, um diretor
terá mandato de três anos, dois diretores terão man-
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dato de quatro anos e dois diretores terão mandatos
de cinco anos, para implementar o sistema de man-
datos não coincidentes.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autori-
zado a:

I – transferir para a ANA o acervo técnico e patri-
monial, direitos e receitas do Ministério do Meio Ambi-
ente e de seus órgãos, necessários ao funcionamen-
to da autarquia;

II – remanejar, transferir ou utilizar os saldos or-
çamentários do Ministérios do Meio Ambiente para
atender às despesas de estruturação e manutenção
da ANA, utilizando, como recursos, as dotações orça-
mentárias destinadas às atividades fins e administra-
tivas, observados os mesmos subprojetos subativida-
des e grupos de despesas previstas na Lei Orçamen-
tária em vigor.

Art. 24. A Consultoria Jurídica do Ministério do
Meio Ambiente e a Advocacia-Geral da União presta-
rão à ANA, no âmbito de suas competências, a assis-
tência jurídica necessária, até que seja provido o car-
go de Procurador da autarquia.

Art. 25. O Poder Executivo implementará a des-
centralização das atividades de operação e manuten-
ção de reservatórios, canais e adutoras de domínio
da União, excetuada a infra-estrutura componente do
Sistema Interligado Brasileiro, operado pelo Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação
e a supervisão do processo de descentralização de
que trata este artigo.

Art. 26. O Poder Executivo, no prazo de noventa
dias, contados a partir da data de publicação desta
Lei, por meio de decreto do Presidente da República,
estabelecerá a estrutura regimental da ANA, determi-
nando sua instalação.

Parágrafo único. O decreto a que se refere o ca-
put estabelecerá regras de caráter transitório, para
vigorarem na fase de implementação das atividades
da ANA, por prazo não inferior a doze e nem superior
a vinte e quatro meses, regulando a emissão tempo-
rária, pela Aneel, das declarações de reserva de dis-
ponibilidade hídrica de que trata o art. 7º.

Art. 27. A ANA promoverá a realização de con-
curso público para preenchimento das vagas existen-
tes no seu quadro de pessoal.

Art. 28. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 17. A compensação financeira
pela utilização de recursos hídricos de que
trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, será de seis inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento sobre o valor da ener-
gia elétrica produzida, a ser paga por titular
de concessão ou autorização para explora-
ção de potencial hidráulico aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios em cujos
territórios se localizarem instalações desti-
nadas à produção de energia elétrica, ou
que tenham áreas invadidas por águas dos
respectivos reservatórios, e a órgãos da ad-
ministração direta da União.

§ 1º Da compensação financeira de
que trata o caput:

I – seis por cento do valor da energia
produzida serão distribuídas entre os Esta-
dos, Municípios e órgãos da administração
direta da União, nos termos do art. 1º da Lei
nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a
redação dada por esta lei;

II – setenta e cinco centésimos por
cento do valor da energia produzida serão
destinados ao Ministério do Meio Ambiente,
para aplicação na implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos e do Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997 e do disposto
nesta lei.

§ 2º A parcela a que se refere o inciso
II do parágrafo anterior constitui pagamento
pelo uso de recursos hídricos e será aplica-
da nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997." (NR)

Art. 29. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º A distribuição mensal da com-
pensação financeira de que trata o inciso I
do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, com a redação alterada por
esta lei, será feita da seguinte forma:

I – quarenta e cinco por cento aos
Estados;

II – quarenta e cinco por cento aos Mu-
nicípios;

III – quatro inteiros e quatro décimos
por cento ao Ministério do Meio Ambiente;
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IV – três inteiros e seis décimos por
cento ao Ministério de Minas Energia;

V – dois por cento ao Ministério da
Ciência e Tecnologia;

§ 1º Na distribuição da compensação
financeira, o Distrito Federal receberá o
montante correspondente às parcelas de
Estado e Município;

§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficia-
das por reservatórios de montante, o acrés-
cimo de energia por eles propiciado será
considerado como geração associada a es-
tes reservatórios regularizadores, competin-
do à Aneel efetuar a avaliação correspon-
dente para determinar a proporção da com-
pensação financeira devida aos Estados,
Distrito Federal e Municípios afetados por
esses reservatórios.

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, men-
salmente, respeitados os percentuais defini-
dos no caput deste artigo, sem prejuízo das
parcelas devidas aos órgãos da administra-
ção direta da União, aos Estados e aos Mu-
nicípios por ela diretamente afetados, oiten-
ta e cinco por cento dos royalties devidos
por Itaipu Binacional a Brasil, previstos no
Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, assi-
nado em 26 de março de 1973, entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, bem como nos documentos in-
terpretativos subseqüentes, e quinze por
cento aos Estados e Municípios afetados
por reservatórios a montante da Usina de
Itaipu, que contribuem para o incremento de
energia nela produzida.

§ 4º A cota destinada ao Ministério do
Meio Ambiente será empregada na imple-
mentação da Politica Nacional de Recursos
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenci-
amento de Recursos Hídricos e na gestão
da rede hidrometeorelógica nacional." (NR)

Art. 30. O art. 33 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 33. Integram o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hidrícos:

I – O Conselho Nacional de Recursos
Hidrícos;

II – a Agência Nacional de àguas;
III – os Conselhos de Recursos Hidri-

cos dos Estados e do Distrito Federal;

IV – os Comitês de Bacias Hidrográfi-
cas;

V – os órgãos dos poderes públicos fe-
deral, estaduais, do Distrito Federal e muni-
cipais cujas competência se relacionem com
a gestão de recursos hídricos;

VI – as Agências de Água. (NR)
Art. 31. O inciso IX do art. 35 da Lei nº 9.433, de

8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 35.................................................
.............................................................
IX – acompanhar a execução e apro-

var o Plano Nacional de recursos Hídricos e
determinar as providências necessárias ao
cumprimento de suas metas; (NR)

.............................................................
Art. 32. O art. 46 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro

de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. Compete à Secretaria Executi-

va do Conselho Nacional de Recursos Hídri-
cos:

I – prestar apoio administrativo, técnico
e financeiro ao Conselho Nacional de Re-
cursos hídricos;

II – instruir os expedientes provenientes
dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídri-
cos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;

III – elaborar seu programa de trabalho
e respectiva proposta orçamentária anual e
submetê-los à aprovação do Conselho Naci-
onal de Recursos Hídricos." (NR)

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 19, DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição Federal,

combinado com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 19, de 2000 – Comple-
mentar (nº 113/2000 – Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza os Estados e o
Distrito Federal a instituir o piso salarial a
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que se refere o inciso V do art. 7º da Consti-
tuição Federal, por aplicação do disposto no
parágrafo único do seu art. 22, tendo Pare-
ceres favoráveis, sob nºs:

– 611, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Sérgio Machado, com votos contrários
dos Senadores Eduardo Suplicy e, em se-
parado, do Senador José Eduardo Dutra; e

– 612, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Moreira
Mendes, com votos contrários dos Senado-
res Geraldo Cândido, Tião Viana, da Sena-
dora Marina Silva e, em separado, da Sena-
dora Heloisa Helena e abstenção do Sena-
dor Sebastião Rocha.

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
para discutir. V. Exª dispõe de 10 minutos.

Lembro aos Srs. Senadores que hoje haverá
sessão do Congresso Nacional às 19 horas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, estabelecer um piso em
cada Estado não constituirá um avanço significativo
em relação à história do salário mínimo no Brasil.
Hoje, nos diversos países, sobretudo naqueles mais
desenvolvidos do que o nosso, define-se um salário
mínimo nacional e, além disso, outro instrumento
complementar, seja na forma da garantia de renda
mínima, seja por meio de imposto de renda negativo –
que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino
Unido, denomina-se crédito fiscal por remuneração
recebida ou crédito à família que trabalha.

Ora, Sr. Presidente, diante do impacto da crimi-
nalidade crescente, dos assaltos, da violência e da-
quilo que se está tornando verdadeira guerra civil nas
grandes metrópoles brasileiras, o Governo Fernando
Henrique Cardoso apresentou hoje o seu Plano Naci-
onal de Segurança por meio de um conjunto de medi-
das, que envolvem, entretanto, acima de tudo, somas
consideráveis – por exemplo, para adquirir novos
equipamentos para as polícias.

Em verdade, o Governo deixa ao largo o ataque
à raiz dos problemas e a resolução de profundidade
às causas de tanta violência. Poderia o Governo estar
enfrentando melhor a situação. Ainda hoje, a Funda-
ção Abrinq concedeu o prêmio Criança a vinte municí-
pios. Desses, oito são administrações do PT e, se
consideradas as administrações das quais o PT parti-

cipa, somariam onze. Dentre esses, estão administra-
ções que aplicaram o Programa de Garantia de Ren-
da Mínima e o Bolsa-Escola, com prioridade funda-
mental no orçamento, a exemplo de Belém que aplica
nada menos que 2.7% no orçamento municipal em
um programa que hoje beneficia mais de 4,8 mil famí-
lias, cerca de 24 mil crianças.

Deveríamos estar pensando, na hora de definir-
mos um piso mínimo em cada Estado, que seria pró-
prio verificarmos o comportamento do mercado, as
razões que levam pessoas a agir como Sandro do
Nascimento, que seqüestrou as moças no ônibus, na
penúltima segunda-feira, no Jardim Botânico, no Rio
de Janeiro. Será que não teria sido justamente a falta
de condições de sobrevivência?

Ainda ontem, na Avenida Brasil, em Madureira,
no Rio de Janeiro, dois rapazes tentaram assaltar
duas moças, e como as moças disseram que dinheiro
algum tinham, os rapazes quiseram ver suas bolsas e
encontraram R$10,00. Como eles se sentiram enga-
nados, deram, como punição, três tiros no pé delas.

Ora, será que se houvesse a garantia de todas
as pessoas em nosso País terem o mínimo suficiente
para sua sobrevivência, não haveria menos assaltos
e homicídios em nosso País? Não me refiro, obvia-
mente, aos homicídios que, porventura, decorram
das paixões, do fato de pessoas se verem eventual-
mente traídas por seu companheiro, por sua compa-
nheira, e, num lance de paixão e de desespero, aca-
barem cometendo um crime. Falo do crime que de-
corre da dificuldade de as pessoas poderem dar o ne-
cessário para suas crianças, para sua família, para si
próprio.

Se formos examinar a história de cada uma das
pessoas das casas penitenciárias do Brasil, se ler-
mos com atenção Estação Carandiru, em que o mé-
dico Dráuzio Varella conta as histórias de paixão, cri-
mes, vida, amor e morte daqueles que estão na Casa
de Detenção, dos casos de AIDS e tantos outros, dos
que se acabaram drogando, vamos verificar que seria
próprio que o Governo Fernando Henrique estivesse
debruçando-se muito mais para solucionar o proble-
ma, não apenas por meio do plano de segurança ou
desse plano de estabelecer que os Governos estadu-
ais definam um piso.

Se pelo menos cada Governo estadual, respei-
tosamente, dissesse: ”Aqui, no Estado de São Paulo,
ou da Paraíba, ou da Bahia, ou do Acre, ou do Ama-
zonas, ou do Rio Grande do Sul, se uma pessoa adul-
ta não alcançar hoje um certo patamar de renda – que
fosse, para começar por baixo, algo em torno de dois
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salários mínimos, algo em torno de R$350 -, terá o di-
reito de receber um complemento de um terço – diga-
mos -, ou 50% da diferença entre os R$350,00 e a sua
renda“. Haveria, assim, um mecanismo pelo qual to-
das as pessoas se sentiriam sempre estimuladas a
trabalhar, ainda que tivessem a garantia de um míni-
mo para sua sobrevivência. O progresso ainda seria
garantido. O estímulo ao trabalho existiria.

Parece que Fernando Henrique e os Governa-
dores teimam em não assimilar o que uma plêiade de
economistas do mais largo espectro, de há muito,
vêm dizendo que seria o mais racional. A equipe eco-
nômica, entretanto, não se apercebeu disso. Não pa-
rece aprender as lições com os grandes economistas.
Perguntassem eles a um dos maiores economistas
vivos, James Tobin, laureado com um Nobel em 1981,
ele certamente proporia que se instituísse a garantia
de uma renda mínima, seja pelo imposto de renda ne-
gativo ou, de forma ainda mais avançada, pela renda
básica incondicional.

Reitero que esse projeto que estabelece a pos-
sibilidade de um piso único em cada Estado não é o
mais racional. Estaremos votando ”não“, até porque
as nossas emendas não foram acatadas nas Comis-
sões onde foi examinado o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Moreira Mendes,
para discutir.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, estamos discutindo o projeto
de lei que autoriza os Estados e o Distrito Federal ins-
tituírem o piso salarial a que se refere o inciso V do
art. 7º da Constituição Federal, diferenciado.

O projeto de lei estabelece, em seu art. 1º, que
tanto os Estados quanto o Distrito Federal poderão
instituir, mediante lei do Poder Executivo, piso salarial
para os empregados que não têm o piso salarial defi-
nido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

A economia brasileira registra, desde 1994, uma
série de modificações estruturais em seu funciona-
mento. A estabilização dos níveis de preço consti-
tui-se, indubitavelmente, em uma profunda mudança
na gestão financeira por parte não só dos governan-
tes como também dos trabalhadores. Uma caracterís-
tica diferenciadora do Plano Real em relação aos efei-
tos redistributivos dos planos econômicos anteriores
foi exatamente que, com o Plano Real, houve uma
real e efetiva redistribuição de renda dos estratos su-
periores para os estratos inferiores.

Romper com a estratégia anterior de reajustes
salariais indiferenciados significa romper com a pers-
pectiva do inflacionismo permanente.

Assim, passado o efeito inicial do fim do ”impos-
to inflacionário“, a concorrência entre os fatores de
produção torna-se essencial para a definição da parti-
ção da renda. Ou seja, sem o ”véu inflacionista“ é que
a qualificação tanto do trabalho quanto do capital tor-
na-se estratégica. O presente projeto, ao acabar com
o engessamento a partir de um salário único, terá im-
portante papel no processo de distribuição de renda
nos Estados.

Romper com o padrão distributivo nacional, que
tem suas bases primordiais na colônia e suas bases
mais recentes no modelo de industrialização adotado
a partir da década de 1930, significa romper com a es-
tratégia de desenvolvimento adotada até o momento.

Portanto, esta fase de estabilização constitu-
iu-se na premissa para que se procedessem as refor-
mas institucionais que possibilitassem um processo
de redistribuição efetiva de renda em nosso País.
Sem a estabilidade, nunca se poderia melhorar o per-
fil de distribuição de renda. Estamos, agora, no pros-
seguimento da etapa reformista em benefício do tra-
balho.

O projeto de lei ora em análise, de fato, inse-
re-se nesse contexto de busca de criação de instru-
mentos que permitam a construção de uma socieda-
de mais justa. É mais um passo no aprimoramento
institucional de nossa legislação social.

Com a aprovação do presente projeto, que esta-
belece e fixa o piso regional diferenciado, torna-se
possível que trabalhadores consigam articular-se
para a melhoria salarial de suas categorias. Assim,
pela primeira vez, a participação local na definição do
nível salarial, a partir dos Poderes Executivo e Legis-
lativo estaduais, permitirá que o debate sobre a distri-
buição de renda leve em consideração as peculiarida-
des da produtividade do trabalho e da eficiência eco-
nômica de cada região do País.

Tal prática, com certeza, contribuirá para a ele-
vação gradual do salário médio e, portanto, para a
ampliação da participação do fator trabalho na renda
nacional. Ora, na medida em que se criam condições
favoráveis para a ampliação da discussão em torno
da remuneração do trabalhador, criam-se, também,
condições para elevação dos ganhos salariais.

Do ponto de vista político, constitui-se em avan-
ço substancial de nossa democracia participativa a
instituição do processo de descentralização do piso
salarial. De fato, esta ação servirá para fortalecer ain-
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da mais o princípio federativo inscrito em nosso Carta
Magna.

Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, proponho que seja aprovado o presente pro-
jeto com a rejeição das emendas.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Eduar-
do Dutra, para discutir.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, sinceramente, acho
que este projeto poderia ter sido retirado pelo Gover-
no. O projeto foi apresentado, na época do debate do
salário mínimo, para ajudar o Governo a debater com
sua base no Congresso Nacional e aprovar a propos-
ta de salário mínimo de apenas R$151,00. Então, ele
apresentou este projeto como uma pílula mais ou me-
nos dourada para dizer: ”Não, vamos aprovar só os
R$151, porque esse outro projeto vai permitir que os
Governadores e as Assembléias Legislativas estabe-
leçam pisos diferenciados para cada Estado“.

O Governo conseguiu o que queria no Congres-
so Nacional quando aprovou o salário mínimo de
R$151,00. Poderia, então, retirar essa pílula dourada.
O Governo dela se utilizou para tentar transferir sua
responsabilidade de definir o salário mínimo a partir
de uma política econômica nacional para os Governa-
dores. Ficaria mais fácil estabelecer o debate com a
Oposição, como o que vimos no plenário do Congres-
so Nacional. Alguns Parlamentares disseram: ” Por
que o PT não vai pedir a Olívio Dutra um salário míni-
mo maior?“,” Por que o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães não vai falar com o Governador César Bor-
ges?“.

O Governo já ganhou! Conseguiu aprovar o sa-
lário mínimo de R$151,00. Assim sendo, não precisa-
ria mais aprovar esse projeto tentando transferir aos
Governadores a responsabilidade, quando não são
eles que definem a taxa de juros, não são eles que es-
tabelecem a política absurda do BNDES de investir
90% de seus recursos na grande empresa e apenas
2% nas pequenas e microempresas. Não são os Go-
vernadores que estabelecem a política absurda do
BNDES de manter a maior parte dos investimentos na
Região Sudeste. De 1995 para cá, a política soci-
al-democrata de Fernando Henrique Cardoso mostra
uma diminuição dos investimentos do BNDES nas re-
giões Norte, Nordeste e Sul. O investimentos aumen-
taram, apenas, na região Sudeste, onde o ”primo po-

bre’, o Estado do Espírito Santo, teve sua participa-
ção reduzida nos investimentos do BNDES, enquanto
a de São Paulo foi aumentada.

Então, quando os Governadores não têm poder
de estabelecer, de influir, de intervir na política econô-
mica, dizer que eles vão estabelecer o salário mínimo
é tentar forçar demais a barra.

Há o argumento de que essa é uma proposta
inovadora que permitirá que os Estados estabeleçam
um salário diferenciado para fortalecer a Federação.
A proposta não é inovadora, até porque no Brasil já
funcionou assim em outras épocas e todos os analis-
tas, juristas e economistas apontaram como avanço
na Constituição de 1934 ou 1936 quando o Direito do
Trabalho passou a ser tratado somente pela União.

Os argumentos de que isso possibilitará o forta-
lecimento da Federação, em minha opinião, também
são risíveis. Os argumentos de que existem regiões
que são mais desenvolvidas que, portanto, têm condi-
ções de estabelecer um valor maior para o salário mí-
nimo e que o próprio mercado garantirá que os traba-
lhadores dessas recebam mais enquanto os das me-
nos desenvolvidas receberão menos não conven-
cem.

Ora, se formos radicalizar esse debate, o salá-
rio-mínimo não poderia ser estadual, deveria ser até
municipal ou, talvez, até por bairro, por região de
cada município, porque as diferenças sociais e eco-
nômicas que são verdadeiras entre as diversas re-
giões do Brasil, são verdadeiras dentro de cada esta-
do, muitas vezes são verdadeiras dentro de cada re-
gião de cada estado. Portanto, a lógica que muitas ve-
zes é apresentada como justificativa de que não po-
demos ir contra o mercado, o salário mínimo ideal é
aquele do empresário menos competitivo, do municí-
pio menos competitivo, do estado menos competitivo,
esse é o salário mínimo ideal. Esse tipo de argumen-
to, na verdade, é um corolário para estabelecer que
não deve haver salário mínimo algum. Deixa-se ape-
nas de acordo com as forças de mercado e uma cida-
de do interior do Nordeste, onde não haja mercado in-
terno, em que só haja uma bodega que não tem con-
dições de pagar R$151,00 nem R$100,00, nem
R$50,00 e, às vezes, nem R$30,00 para seu empre-
gado é o que balizará nosso salário mínimo.

O que se está dizendo, que as forças de merca-
do poderiam vir a possibilitar que alguns trabalhado-
res ganhassem mais em outras regiões, já acontece.
Nas regiões mais desenvolvidas os trabalhadores
não ganham salário mínimo, porque, de um modo ge-
ral, são mais organizados, têm maior poder de força,
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têm maior organização sindical. Deve-se discutir qual
é o mínimo que garanta a possibilidade de que qual-
quer brasileiro morando em São Paulo ou numa cida-
de menor do interior de Sergipe, receberá como ga-
rantia para sua sobrevivência, como garantia para
que ele possa ser incluído naquela faixa acima da
qual é cidadania e abaixo da qual é barbárie.

Essa é a questão que o Governo tentou masca-
rar à época do debate sobre o salário mínimo, até por-
que, em grande parte dos municípios brasileiros, a
única fonte de renda é aquele aposentado do Funru-
ral, que é quem movimenta a economia daqueles mu-
nicípios. Achatar os proventos da aposentadoria, com
base nessa história de que irão garantir que algumas
pessoas possam receber acima do seu piso, na ver-
dade, estará contribuindo para atrasar ainda mais a
situação econômica desses pequenos municípios,
que tem nele a única fonte de movimentação do seu
comércio, que possibilita que pelo menos o botequeiro,
o feirante tenha condições de vender alguma coisa.

Assim, na verdade, se estará agravando a situa-
ção desses municípios, e ao contrário do que esta-
vam dizendo, esse salário mínimo que seria contribu-
tivo para melhorar as condições econômicas do nos-
so País, vai contribuir para o seu atraso.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esse projeto, como disse no início da minha interven-
ção, poderia ter sido retirado, porque o Governo já
conseguiu a sua meta principal, que era a de aprovar
o salário mínimo no valor de R$151,00.

Com relação ao piso dos Estados, os Governa-
dores já tinham poderes de fixar um piso para os ser-
vidores públicos de cada Estado, independente des-
se projeto.

Com relação à iniciativa privada desses Esta-
dos, todas as informações que se tem são de que em
nenhum Estado se vai aprovar um salário mínimo que
seja aplicado também na iniciativa privada acima dos
R$151,00, até porque há questionamentos do ponto
de vista da constitucionalidade, se isso poderia acon-
tecer ou não.

Na prática, o salário mínimo para a iniciativa pri-
vada, em todos os Estados, será exatamente o que
está colocado aí.

Por último, esse projeto ao invés de estabelecer
um federalismo em que haja colaboração entre as
unidades da Federação, caso viesse a vingar, estabe-
leceria um federalismo competitivo, o que não contri-
buiria para o desenvolvimento desta Nação como um
todo.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
meu voto é contrário a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra a Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, nossos companheiros
Senadores Eduardo Suplicy e José Eduardo Dutra já
tiveram a oportunidade de esclarecer o projeto.

Alguns Senadores disseram à opinião pública
que estaríamos impedindo alguns Estados de estabe-
lecer um salário mínimo maior do que o do Governo
Federal. Trata-se de um argumento sedutor. Um
Estado mais desenvolvido, com condições objetivas e
dinamização da economia local, já poderia promover
um salário maior. Dizem que nós insensíveis da Opo-
sição não estaríamos possibilitando a esses Estados,
melhores e mais desenvolvidos, dar aos pobres tra-
balhadores um salário mínimo maior.

E esse Senador me dizia: “Vocês não disseram
que colocaria no outdoor o nome dos Senadores que
votaram contra os R$ 177,00? Vou colocar, também,
num outdoor, dizendo que vocês votaram contra o
aumento”.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a impor-
tância desse debate! É evidente que, como o Sena-
dor José Eduardo Dutra já disse, essa foi uma mano-
bra política, inteligente e perfeita, como as manobras
políticas o são, para quebrar a espinha dorsal de uma
luta unificada nacionalmente com todos os trabalha-
dores, que é a luta pelo aumento do salário mínimo.

De fato, é uma manobra inteligente quebrar a
espinha dorsal desse movimento unificado nacional-
mente em torno do salário mínimo, porque essa dis-
cussão continuará existindo. É evidente que a mano-
bra que o Governo faz é importante e ele tem feito:
descentralizar a tensão. Quando descentraliza “prer-
rogativas” efetivamente está descentralizando ten-
sões para os Estados.

Sr. Presidente, poderíamos ter uma grande
oportunidade de travar uma belíssima discussão nes-
ta Casa sobre a Federação. Poderíamos travar um
grande debate sobre que modelo de federalismo que-
remos, se é o federalismo competitivo ou o cooperati-
vo. Porque os Senadores estão aqui dizendo que
essa experiência maravilhosa – é claro que o Sena-
dor José Eduardo Dutra já disse que é antiga -, por-
que os jovens modernos de 1891 já falavam sobre
essa questão, causando tanta confusão e interven-
ção em todo o Brasil que, em 1926, isso teve de ser
efetivamente modificado. Então, que comentário emi-
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tem? ”Isso é maravilhoso. É inspirado no modelo do
federalismo alemão.“ Errado, pois tal modelo é coo-
perativo, não competitivo como o nosso, em que o
Governo Federal é incapaz de intervir de alguma for-
ma na guerra fiscal incontrolável existente no País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, contraria
a lógica formal imaginar que um determinado Estado
vai reajustar o salário mínimo com valor mais alto,
quando o Estado vizinho terá piso salarial bem inferi-
or. Evidentemente, o Governo não vai fazer isso, pois
impediria a atração de capital e de investimentos pro-
dutivos. Alguns argumentam que é possível viabilizar
isso, Senador Antonio Carlos Valadares, esquecendo
que hoje realmente pode aprofundar a mobilidade de
massas de trabalhadores para uma outra cidade ou
Estado, conforme a conveniência do aumento salari-
al, alegam: ”Não, isso não vai ser feito, porque já
acontece em face das desigualdades regionais“. É
verdade. É exatamente por isso que não podemos le-
var em consideração frente às gigantescas desigual-
dades regionais que há no Brasil e a absoluta ineficá-
cia do Governo Federal. Não me venham dizer que o
que consta no PPA está realmente efetivado. Não ve-
nham usar como justificativa o que está escrito no
PPA para superar as gigantescas desigualdades regi-
onais que existem no Brasil. Vai continuar havendo
aprofundamento desse tipo de modalidade de massa
de trabalhadores, mas o que é mais grave é que isso
vai ser mais um instrumento na perversa guerra fiscal,
que já é algo incontrolável. Para se estabelecer incen-
tivo fiscal, os Estados estão abrindo mão de toda a
sua capacidade de arrecadação para atrair investi-
mentos produtivos. Como isso já está se esgotando,
em muitos Estados já está completamente esgotado,
qual é o novo instrumento para a captação de investi-
mentos produtivos? O salário mínimo com valor mais
baixo.

É exatamente por isto, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, por ser uma luta inglória, votamos
contra e apelamos para que possamos fazer esse de-
bate, que está no coração. A não ser que nós, do PT,
defendamos o unicameralismo, mas a base da pre-
sença do Senado é justamente discutir a federação.

Então, à luz deste debate que o Governo, des-
centralizando tensão, é verdade, fazendo uma mano-
bra política para quebrar a espinha dorsal do movi-
mento unificado dos trabalhadores em torno do salá-
rio mínimo, podemos nos apropriar disso para discutir
aquilo que é da essência da existência do Senado: a
federação e o modelo de federalismo pretendido.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião
Rocha, último Senador inscrito.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT AP) –
Sr. Presidente, posso falar no encaminhamento da
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Podemos prosseguir a discussão amanhã?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT AP) –
Há sessão do Congresso Nacional. Posso falar no en-
caminhamento da votação, para facilitar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É lógico que não vou proceder à votação, ha-
vendo sessão do Congresso Nacional agora. Eu po-
deria encerrar esta sessão depois que falassem os
que querem falar hoje e votando amanhã ou posso
deixar aberta a discussão para amanhã, encerrando
a sessão agora. (Pausa)

Então, transfiro a discussão e a votação da ma-
téria para amanhã, bem como os demais itens da
Ordem do Dia.

São os seguintes os demais itens cuja
apreciação é sobrestada:

Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 342, de 2000)

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Resolução nº 18, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 8, de 2000, de autoria do
Senador Jorge Bornhausen, que autoriza os
Municípios a contratarem operações de cré-
dito com a Caixa Econômica Federal, desti-
nadas à implantação de programas de forta-
lecimento e modernização da máquina ad-
ministrativa municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Roberto Saturnino, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo),
que oferece, e pela rejeição do Projeto de
Resolução nº 18, de 2000, com o qual trami-
ta em conjunto.

À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

Item 4:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 136, de 2000)

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Resolução nº 8, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 18, de 2000, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, que autoriza
os Municípios a contratarem operação de
crédito com a Caixa Econômica Federal
destinas à implantação de programas de
fortalecimento e modernização da máquina
administrativa municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Roberto Saturnino, contrário à ma-
téria, e favorável ao Projeto de Resolução
nº 8, de 2000, que tramita em conjunto, nos
termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo)
que oferece.

Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II,

combinado com art. 338, inciso V, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 337, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 59, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 629, de
2000, Relator: Senador Jonas Pinheiro), que
autoriza o Estado de São Paulo a conceder
contragarantia à República Federativa do
Brasil na operação de crédito a ser realiza-
da entre a Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo – SABESP e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, no valor de duzentos milhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América, cujos
recursos serão destinados ao financiamento
do Programa de Despoluição do Rio Tietê –
Etapa II.

À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

Item 6:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 343, de 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 61, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 638, de
2000, Relator: Senador Freitas Neto, com
voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a República Federativa do Bra-
sil a conceder garantia à operação de crédi-
to externo, a ser contratada pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A., no valor equivalen-
te a até US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi-
lhões de dólares dos Estados Unidos da
América), junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD
(CREDIAMIGO).

À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 1999 (nº
2.892/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que regula-
menta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII
da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências, tendo

Pareceres sob nºs:

– 174, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, favorável, com as Emen-
das nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apre-
senta;

– 175, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, (em reexame)
Relator: Senador Edison Lobão, ratificando
seu parecer anterior e, apresentando, a
Emenda nº 4-CCJ, de redação;

– 176, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvên-
cio da Fonseca, favorável ao Projeto e con-
trário à Emenda nº 4-CCJ;

– 606, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, sobre as Emendas de
Plenário, favorável à Emenda nº 6-Plen, na
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forma da subemenda que apresenta e con-
trário às Emendas nºs 5, 7 a 9-Plen; e

– 607, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvên-
cio da Fonseca, contrário às Emendas nºs 5
a 9-Plen.

Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 24, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Lúcio Alcântara,
que dá nova redação à alínea ”c“ do inciso I
do art. 12 da Constituição Federal (naciona-
lidade brasileira), tendo

Parecer sob nº 589, de 2000, da Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Amir Lando, oferecendo a redação para
o segundo turno.

Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2000

(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 11, de 2000, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Bernardo Ca-
bral, que dá nova redação ao inciso I do §
1º do art. 73 da Constituição Federal (preen-
chimento de cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União por auditores), tendo

Parecer favorável, sob nº 559, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando.

Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 219, de 1999 (nº
129/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Excelsior Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 75, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Romeu Tuma.

Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 237, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 237, de 1999 (nº
116/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fun-
dação Champagnat. para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cida-
de de Curitiba, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 78, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Álvaro Dias.

Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 244, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 244, de 1999 (nº
139/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Educativa e Cultural Pedro Trés para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Vila Ve-
lha, Estado do Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 79, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Gerson Camata, com abstenções dos
Senadores Geraldo Cândido e Roberto Sa-
turnino.

Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 1999 (nº
136/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação de Integração, Desenvolvimento e
Educação do Noroeste do Estado para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Ijuí, Estado
do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 312, de
2000, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes, com absten-
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ções dos Senadores Geraldo Cândido e Jef-
ferson Peres.

Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 126, de 2000 (nº
404/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno de Israel sobre Isenção de Vistos
para Titulares de Passaportes Nacionais
Válidos, celebrado em Brasília, em 1º de se-
tembro de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 641, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Pedro
Piva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os Srs. Senadores Ronaldo Cunha Lima,
Carlos Patrocínio, Romero Jucá e Ernandes Amorim
enviaram discursos à Mesa para serem publicados
na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler,
para que conste dos Anais, a publicação “o Governo
de Ruy Carneiro”, de autoria do Desembargador Rap-
hael Carneiro Arnaud, publicado como Suplemento
do jornal A União, do Estado da Paraíba, edição de 9
de abril de 2000.

Trata-se de um trabalho de cunho memorialista,
desenvolvido pelo eminente desembargador Rafhael
Carneiro Arnaud, atual Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba.

O trabalho presta uma justa homenagem a um
dos mais talentosos homens públicos do Brasil, o
Ex-Senador Ruy Carneiro, cuja história esta Casa
muito bem conhece.

O registro é um prêmio ao revelado talento do
magistrado como historiador e reconhecimento a um
Governo profícuo que deixou marcas indeléveis no
desenvolvimento da Paraíba.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR EM SEU DISCURSO:

A UNIÃO

CULTURA E HISTÓRIA

A PARAÍBA NOS 500 ANOS DO BRASIL

O Governo de Ruy Carneiro

Raphael Carneiro Arnaud

Qualquer estudioso que se detiver na análise e pesquisa

dos acontecimentos históricos da Paraíba, a partir dos anos 40,

terá, sem qualquer sombra de dúvida, de fazer dedicados e exten-

sos estudos ao período do governo Ruy Carneiro, para não come-

ter erros de distorção ou omissão imperdoáveis para qualquer ava-

liador equilibrado e isento da história de nossa terra.

Há três aspectos a considerar no comportamento político do

inolvidável Ruy Carneiro, que marcaram profunda e nitidamente

sua personalidade, seu estilo e sua liderança: o aspecto social; o

caráter humanitário, no campo administrativo; e o liberalismo, no

campo político.

À época, não obstante as circunstâncias impostas ao país,

no tumulto de um mundo agitado pela violênca e pela força, com li-

mitações às prerrogativas políticas decorrentes do autoritarismo,

Ruy assumiu o governo da Paraíba em 16 de agosto de 1940.

Implantou então, na terra, paraibana, um clima de paz, harmonia e

de límpida tolerância com os adversários do governo, respeitan-

do-lhes as tendências e preferências eleitorais, sem deixar de

manter-se fiel à orientação do Palácio do Catete.

Aspecto Social

O caráter social do governo Ruy Carneiro foi sua prioridade,

seu principal timbre. Teve sempre especial cuidado e constante preo-

cupação com a promoção das classes desafortunadas, visando, as-

sim, corrigir as distorções sociais e neutralizar as injustiças. De forma

a impedir o fermento de situações incontroláveis, em que o Estado,

em pleno regime de arbítrio, teria que recorrer à força para fazer cum-

prir sua supremacia e manter a ordem a qualquer custo.

Como chefe de Estado, buscava sempre as posições conci-

liatórias, por conceber que, na sua postura de equilíbrio e prudên-

cia, poderia encontrar, como conseguiu, o clima ideal para as gran-

des decisões, tanto na área administrativa quanto no terreno políti-

co.

Tendo, pois, a lealdade como legenda político-

administrativa, o devotado filho de Pombal foi, inquestiona-

velmente, o administrador sensato, com espírito disposto ao diálo-

go, à compreensão e à benignidade.

Devotando-se aos empreendimentos de grande alcance so-

cial e com idéia fixa no seu semelhante desassistido, Ruy Carneiro

trouxe a Legião Brasileira de Assistência – LBA – para a Paraíba.

Ato contínuo, fundou o Hospital Arlinda Marques dos Reis, além de

construir o Centro de Reeducação Social, o Centro de Puericultura

de Cruz das Armas, a Liga Paraibana Contra a Tuberculose, isola-

damente da infância pobre acometida da tuberculose. Ampliou e

reformou totalmente o Orfanato D. Ulrico e o Asilio de Mendicidade

Carneiro da Cunha, erigiu a Cantina Maternal, destinada ao forne-
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cimento de alimentação às gestantes carentes do Centro de Saúde

de João Pessoa.

Fruto de um projeto lançado por Antenor Navarro, a constru-

ção e inauguração da Maternidade Cândida Vargas foi também

obra do dinâmico Ruy Carneiro, na perseguição do objetivo de

prestar assistência à mãe paraibana. Fez funcionar ainda os Pos-

tos de Higiene das cidades de Mamanguape, Esperança, Sousa,

Pombal, Umbezeiro, Santa Luzia, Patos, Cajazeiras, Batalhão, Ca-

içara e Cabaceiras.

Preocupado com a saúde de seus conterrâneos, edificou e

fez funcionar o Hospital de Doenças Mentais Agudas, a Colônia

Penal de Mangabeira, o Instituto Anatômico-Patológico , o Pavilhão

Psiquiátrico Henrique Roxo, a Colônia Agrícola de Camaratuba e o

Hospital Clementino Fraga, emprestando substancial ajuda aos

Hospitais Regionais de Patos e Cajazeiras. Não esqueceu o abas-

tecimento d’água potável dos habitantes de Tambaú, o reservatório

d’água para o abastecimento da cidade de Esperança e ampliação

dos serviços do Centro de Saúde da Capital.

As Ações De Alice Carneiro

No Desenvolvimento da ação social, Ruy Carneiro contou

com a colaboração decisiva de sua esposa, Alice Carneiro, incan-

sável na execução dos programas de assistencialismo e pioneira

no Estado no estilo filantrópico que ainda hoje procura-se imitar, ao

longo dos tempos.

Como presidente da LBA, cargo que, hoje, numa nova no-

meclatura, corresponde a superintendente, aquela extraordinária

criatura, com todo o apoio e incentivo do marido, convocou a socie-

dade paraibana, através de professores e técnicos em educação,

para a construção de grupos escolares e reformulação do sistema

educacional no Estado. Tais providências visavam à garantia do

ensino público e gratuito aos filhos das classes menos favorecidas,

inclusive adaptando e fazendo funcionar o dificio da Colônia de Fé-

rias, abrigo de crianças pobres que freqüentavam as escolas públi-

cas do interior, como prêmio ao aproveitamento nos estudos, ao

término de cada ano letivo.

No tempo de Alice Carneiro, velhos, mulheres e crianças ca-

rentes foram assistidos, tendo sido ela a implantadora da merenda

escolar, na Paraíba, grande conquista no setor assistencial e edu-

cacional, à época. D. Alice estimulava as ações comunitárias em

favor dos humildes e da grande legião de desempregados. Sobre

ela, assim escreveu o cronista Gonzaga Rodrigues: “Dona Alice

não teve o merecimento de multiplicar os pães, mas conseguiu que

eles durassem mais de um dia. A roupa com que vestiu os nus ain-

da hoje dura. Um trigo que alimentou mais de trinta anos, um tecido

sem fim, que ainda hoje veste. Em vez de ensinar a pescar, como

manda o saber oriental, simplesmente ela deu o peixe. Esse pesca-

do matou a fome apenas de um dia, mas deixou o gosto para a vida

toda. Um gosto, uma lembrança que até de pai a filho se transfere.

De que duradoura substância eram feitos esses pães e essas rou-

pas? Que trigo é esse que se come uma vez para sempre? Que te-

cido subsiste a chuva e sol de trinta anos?”

Ao lado de uma obra social de vulto, Alice Carneiro estimula-

va o profissionalismo artesanal, promovendo cursos corte e costu-

ra, distribuição de vestuário e de alimentos para pessoas compro-

vadamente necessitadas. Áquele tempo, quando não se vislumbra-

va, sequer, um Sistema Financeiro de Habitação, o governo de Ruy

Carneiro fez distribuir inúmeras casas destinadas às famílias po-

bres da Paraíba.

O Liberalismo

Ruy Carneiro foi acima de tudo um liberal. Mesmo sendo

gestado no Estado Novo, sempre teve acordo pelo liberalismo que,

aliás, se confundia com seu próprio estilo de fazer política.

Seus mais ferrenhos adversários reconheciam que, em ple-

na vigência do regime ditatorial, a Paraíba se convertia numa verdaie-

ra Suiça, constituindo-se, assim, uma exceção à regra política do au-

toritarismo. Veja-se, que, para a pregação em prol da redemocratiza-

ção do país, Ruy chegou a oferecer ao combativo Carlos Lacerda a

própria sacada do Palácio da Redenção. Daí Carlos Lacerda haver

definido a Paraíba como “um verdadeiro oásis da liberdade”.

O Semeador da Bondade

Homem público de extraordinárias as qualidades, transcen-

dia na largueza dos gestos e do coração em que dizia resistir a Pa-

raíba e seu amado povo, sem distinção de cor partidária. Leito da

ternura humana, Ruy Carneiro tinha, dentre tantas outras, a grande

virtude de conquistar amizades. Religiosos praticante, jamais culti-

vou o ódio.

À verrina do adversário, a quem soube sempre perdoar, res-

pondia com o esclarecimento justo e convincente. Incansável na

dedicação à Paraíba e aos conterrâneos, especialmente aos de-

samparados, soube ser também o semeador da bondade. Nisso,

ele foi único.

Ao assumir o governo, sua primeira preocupação foi cons-

truir uma equipe competente e honrada, para a difícil tarefa da ad-

ministração. Seu governo teve a seguinte constituição:

– Secretário de Governo: Evilásio Feitosa;

– Oficial de Gabinete: Henrique Cândido Cavalcanti de Albu-

querque:

– Ajudante de Ordens: Cel. Elísio Sobreira, substituído pelo

Cel. Manuel Ramalho;

– Secretário do Interior, Justiça e Segurança Pública: Borja

Peregrino, substituído por Samuel Duarte;

– Secretário das Finanças: João Santos Coelho;

– Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas: José

Guimarães Duque, substituído por José Joffily Bezerra;

– Diretor da Saúde Pública: José Janduhy Carneiro;

– Diretor do Departamento do Serviço Público: Severino

Ayres;
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– Chefe de Polícia – Manoel Morais;

– Prefeito da Capital: Francisco Cícero de Melo Filho; e

Delegados dos 1º e 2º Distrito: Clóvis Lima e João Lelis, res-

pectivamente.

Em todos os seus atos políticos e administrativos, prevale-

ceu no governo Ruy Carneiro um sentimento superior do mais

acendrado liberalismo, agindo sempre com equilíbrio e tendo a to-

lerância como a principal norteadora dos seus grandes e nobres

gestos.

O Populismo

Durante todo o seu governo, e graças ao seu espírito liberal

e obstinação pela realização de obras sociais de grande vulto, que

o tornaram um homem afeito às camadas populares, Ruy Carneiro

pôde estabelecer as bases de um populismo que o transformou no

político de maior projeção popular da moderna história política pa-

raibana.

Essa íntima e espontânea vivência de Ruy com os pobres e

humildes logo o transformou num mito, tal o poder da projeção de

sua liderança sobre o “povão”. Ao longo de um governo eminente-

mente populista e voltado para as classes assalariadas de baixa

renda, Ruy Carneiro soube moldar uma liderança política de pro-

fundo cunho popular. Logo conseguiu obter uma verdadeira con-

sagração do eleitorado que, a partir da investidura como chefe de

Estado, preparou sua continuação na vida pública. Tanto que che-

gou a ser conduzido vistoriosamente ao Senado da República por

quatro vezes consecutivas, estabelecendo uma insígnia inédita na

vida pública do Estado e do País.

Dono de uma carisma irresistível, Ruy Carneiro se constituiu

num símbolo das virtudes políticas de todos os paraibanos consci-

entes, que jamais lhe negaram o apoio e a confiança, consagran-

do-o como líder e leal condutor dos seus ideais políticos. Com seu

estilo próprio de comandar, foi insubstituível na liderança popular,

tanto que sua morte continua a representar um desafio à classe

política, conquanto a nossa heróica Paraíba seja fértil em gerar

grandes e combativos líderes. Ruy Carneiro fez, na Paraíba, indu-

bitavelmente, um governo liberal, democrático e pluralista.

Ao transmitir o cargo, em 20 de outubro de 1945, a. Samuel

Duarte, oportunidade em que assinou o Projeto da Nova Carta Polí-

tica do Estado, Ruy proclamou aos paraibanos:

“Outros poderão ter servido, e muitos outros servirão ainda

à nossa terra, com brilho e mais sabedoria do que eu. Nenhum, po-

rém, a terá servido ou virá a serví-la com maior carinho, maior de-

votamento e o mais rigoroso sentido de honestidade”.

Muitas Obras De Destaque

Como outras relevantes obras do governo Ruy Carneiro, po-

demos citar:

– Estância Termal de Brejo das Freiras, antiga aspiração de

todos os paraibanos;

– Departamento de Classificação de Produtos Agropecuários;

– Manicômio Judiciário do Estado;

– Instituto de Modelo Rural;

– Colônia Agrícola de Camaratuba, no município de Maman-

guape, primeiro ensaio de reforma agrária na Paraíba;

Grupos Escolares nas cidades de Cabedelo, Alagoa Nova,

Uiraúna, Itatuba, Cuitê, Serraria, Pombal, Pirpirituba, Caiçara, Jua-

rez Távora, Aldeia Nova, Gurinhém, Cambucá, Serra Redonda,

Pedra de Fogo e o Grupo Escolar “Santa Júlia”, em João Pessoa;

– Ampliação e modernização do Centro de Saúde da Capital;

– Remodelação total, na Escola Profissional “Presidente

João Pessoa”, em Pindobal, dotando-a de oficinas mecânicas, car-

pintaria, alfaiataria, enfermaria, barbearia, capela, casas para em-

pregados e uma casa de farinha à eletricidade;

– Pavimentação da estrada Cabedelo/João Pessoa;

– Construção do Prédio da Recebedoria de Rendas de

Campina Grande;

– Mercado Central de João Pessoa, deixando-o quase con-

cluído.

– Asilo de Mendicidade, atual “Lar da Providência”:

– Pavimentou com paralelepípedos grande trecho da estra-

da João Pessoa/Sta. Rita.

– Edificou e instalou o Hospital da Polícia Militar, junto ao

Hospital Santa Isabel;

– Construção do açude público “Boa Vista”, na cidade de

Malta;

– Construção do prédio – sede própria – do Montepio, hoje

Ipep;

– Aquisição de novo e completo equipamento para o Corpo

de Bombeiros da Capital;

– Substancial ajuda à Construção, da Escola de Agronomia

de Areia, inclusive edificação de barragem do Departamento de Zo-

otécnica daquela Escola, bem assim a construção de Esterqueira

daquele mesmo Departamento

– Matadouro Público de Campina Grande, em convênio com

a Prefeitura daquela cidade;

– Criação do Departamento das Municipalidades, órgão as-

sistente e fiscalizador das Prefeituras Municipais;

– Criou e fez funcionar o Departamento do Serviço Público;

– Edifício do Serviço de Saneamento de João Pessoa;

– Construção do Prédio do DSPAP, vizinho ao Fórum, em

Campina Grande;

– Dotou o Departamento de Viação e Obras Públicas de um

conjunto de máquinas para o serviço de terraplenagem de estradas;

– Construção do 2º Batalhão de Polícia de Campina Grande;

– Aquisição e funcionamento de completo Gabinete Dentário;

– Instituição de curso de aperfeiçoamento para os Oficiais

da Polícia Militar;

– Organização da Junta Militar do Estado;
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– Homologação da Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças

da Polícia Militar;

– Serviço de Saúde da Força Policial do Estado, compreen-

dendo Chefia, Gabinete Dentário, Tesouraria, Almoxarifado e Apro-

visionamento;

Administração Reconhecida

– Oficina Mecânica do Fomento da Produção, destinada à

reparação de veículos e máquinas agrárias;

– Escola Profissional “Presidente João Pessoa”, em Ma-

manguape;

– Construção do Edifício da Mesa de Rendas de Sapé;

– Melhoramentos dos Parques de Criação da Fazenda São

Rafael;

– Serviço de Reflorestamento da Colônia de Mangabeira,

com vastíssimo campo para trabalho agrícola dos sentenciados;

– Desenvolvimento do Plano de Algodão de fibra longa e cri-

ação de espécies selecionadas de lanígeros e caprinos, na Fazen-

da Pendência, em Soledade;

– Adaptação do Palácio da Justiça;

– Construção do Grande Hotel de Campina Grande, em

convênio com a Prefeitura daquela cidade;

– Construção do Mercado Público de Pombal.

A sua administração ocupou o terceiro lugar na classificação

do então Instituto Pedagógico do Ensino Federal, com sede no Rio

de Janeiro. Tudo isso conseguiu enfrentando anos de seca e a pa-

ralisação da exportação de nossos produtos, em conseqüência da

2ª Grande Guerra.

Raphael Carneiro Arnaud

Nasceu em 1937, em Pombal, Bacharel em Direito, formado

em Pernambuco, possui vários cursos. É autor de diversos traba-

lhos de fôlego e de teses apresentadas em seminários. É um pro-

fundo conhecedor da história política recente da Paraíba, particu-

larmente no que diz respeito ao período do Governo Ruy Carneiro,

por quem sempre nutriu especial admiração. Desembargador, pre-

sidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e atualmente pre-

side o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mundo globali-
zado e no mercado competitivo de nossos dias, a
possibilidade de um país conseguir vantagens nas
trocas comerciais e de conhecimento está cada dia
mais dependente de sua capacidade de produção ci-
entífica e tecnológica própria. À velha dicotomia entre
países desenvolvidos e ricos, de um lado, e atrasados
e pobres, de outro, sobrepõe-se agora o contraste en-
tre produtores e importadores de saberes. Na verda-
de, o país que não estiver em condições de competir
nesse mercado do conhecimento não sairá jamais do
atraso; ao contrário, verá aumentar sempre a distân-

cia que o separa da vanguarda do desenvolvimento
tecnológico.

Ora, se há algo quanto a que estamos de acor-
do, independentemente de nossas idéias políticas, é
o fato de que não desejamos ver o Brasil ancorado ao
grupo dos incapazes de produzir conhecimento e tec-
nologia. Queremos um País próspero e rico, que se
ombreie em igualdade de condições com os países
que já atingiram um grau elevado de desenvolvimen-
to econômico. Mas como esse desenvolvimento eco-
nômico está, como já disse, atrelado à capacidade de
inovação nas ciências e nas tecnologias, precisamos
cuidar de fomentar a capacidade de nossos centros
de pesquisa.

Acontece que manter centros de pesquisa ati-
vos não é coisa barata: implica investimento, e inves-
timento pesado. Trata-se, primeiro, de formar pesqui-
sadores capacitados, o que demanda tempo e recur-
sos. Além disso, é preciso equipar laboratórios, ofici-
nas, manter bibliotecas sempre atualizadas, o que
tampouco é barato. Manter toda essa estrutura capa-
citada a produzir investigação de qualidade, tanto nos
setores de pesquisa pura quanto nos de pesquisa
aplicada, então, depende de uma política muito bem
articulada de planejamento e de investimento em
ciência e tecnologia.

Durante o regime militar, a política de financia-
mento à pesquisa foi centralizada pelo Governo Fe-
deral, embora com a participação de alguns Estados
mais fortes economicamente, e fundada em recursos
públicos, tendo resultado na criação de um aparato
de pesquisa inteiramente vinculado ao Estado. Frutos
sadios dessa política são, por exemplo, a Embrapa e
a pós-graduação das melhores universidades federa-
is, que detêm mais professores entre os mais citados
internacionalmente, segundo pesquisa levada a cabo
pela Folha de S. Paulo, e cujos egressos vêm apre-
sentando os melhores desempenhos no Exame Naci-
onal de Cursos, o popular ”provão“.

Resulta também dessa política, associada à de
expansão do ensino superior, o quadro atual do terce-
iro grau, em que instituições públicas detém os cen-
tros de excelência da investigação e, por conseqüên-
cia, o melhor ensino de graduação.

Surgida a partir do final dos anos setenta, a crise
da capacidade de financiamento do desenvolvimento
por parte do Estado – que não atingiu somente o se-
tor da educação e da pesquisa, mas se manifesta
igualmente em áreas mais básicas, como a de in-
fra-estrutura – tornou inviável esse modelo. Fazia-se
necessário, então, encontrar um novo modelo, que in-
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cluísse a participação mais ampla da sociedade, no-
tadamente da iniciativa privada, no financiamento da
pesquisa.

Isso, porém, não havia sido feito até agora, e as
conseqüências do abandono a que foram relegados
os muitos centros de excelência que existiam já se fa-
zem sentir. É suficiente visitar um departamento qual-
quer de ciência básica ou de tecnologia de nossas
melhores universidades para constatar o desalento
que se abateu sobre os professores e pesquisadores
que ainda insistem em fazer pesquisa nessas institui-
ções, face à penúria de recursos e o desestímulo ao
aprimoramento acadêmico com que convivem hoje.

Depois de tantos recursos públicos despendi-
dos ao longo de tantos anos, permitir que se deteriore
a qualidade da pesquisa e do ensino produzido por
esses centros de excelência não é somente uma
pena, mas um grande desperdício. E se há alguma
coisa que não podemos mais permitir em nosso País,
tão carente de recursos e tão cheio de urgências, é o
desperdício. No entanto, isso era o que ocorria duran-
te as duas últimas décadas, marcadas pelas dificul-
dades econômicas e pela crise do papel do Estado.

Para sanar essa lacuna, o Governo Federal ins-
tituiu, no início do mês de maio, os fundos setoriais de
apoio ao desenvolvimento tecnológico. Em seu dis-
curso de lançamento do programa, o Ministro da
Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, explicitou
como objetivos a geração de ”mais conhecimento,
mais tecnologia e mais desenvolvimento“, além de in-
formar que as atividades dessa área no País serão in-
tensificadas com recursos capitaneados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co — FNDCT, para o qual seriam liberados, inicial-
mente, cerca de um bilhão de reais por ano. A novida-
de, porém, é que a gestão e o financiamento desses
recursos serão compartilhados pelo Estado e pela ini-
ciativa privada.

No primeiro momento, serão criados os fundos
setoriais de Energia, de Recursos Hídricos, dos
Transportes, dos Recursos Minerais, além de dois
programas: o de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico do Setor Espacial e o de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Fu-
turamente, outros fundos setoriais poderão ser tam-
bém criados, dotando o País de renovada capacidade
de financiamento da pesquisa.

As vantagens desse novo modelo, que desone-
ra o Estado da função de único fiador da pesquisa e
do desenvolvimento científico e tecnológico, porém,
não podem ser superestimadas. A participação das

empresas no financiamento e nas decisões quanto à
destinação dos recursos aos diversos setores da pes-
quisa não pode voltar a atividade investigativa exclu-
sivamente para áreas cujas potencialidades projeta-
das sejam as mais lucrativas, pois isso traria o risco
de liquidação de setores para os quais as estimativas
de resultados não sejam tão favoráveis, o que pode
ser um erro, tanto para o desenvolvimento do País
quanto para as próprias empresas. Ainda mais depois
que o próprio Fundo Monetário Internacional já diag-
nosticou a insuficiência dos mercados para a melho-
ria do funcionamento da economia e da vida da popu-
lação dos países emergentes.

A título folclórico, basta lembrar que, quando
surgiram, o telefone e o automóvel foram despreza-
dos como esquisitices sem futuro. Na feira do cente-
nário, na cidade da Filadélfia, em 1876, o Imperador
D. Pedro II encontrou o Alexander Graham Bell sozi-
nho em seu estande, sem que seu invento atraísse a
curiosidade de qualquer dos visitantes da feira. Que
esses equívocos sirvam de advertência aos que jul-
gam os investidores privados sempre capazes de
perceber as melhores oportunidades de negócios.

Por isso, as decisões a respeito de quanto deve
receber cada área de pesquisa devem ser, o mais
possível, democratizadas. A participação de setores
mais amplos da sociedade, e não somente dos repre-
sentantes do Governo e da iniciativa privada deve ser
garantida. Uma instituição como a Sociedade Brasile-
ira para o Progresso da Ciência, por exemplo, deve
ser ouvida, assim como outras organizações civis, li-
gadas ou não à comunidade acadêmica.

Tal ressalva é ainda mais válida porque os resul-
tados positivos de uma pesquisa nem sempre se tra-
duzirão em negócios, mas, muitas vezes, trarão mais
benefícios sociais do que dividendos financeiros. É o
caso, por exemplo, de pesquisas em soluções sim-
ples para tratamento de moléstias comuns na popula-
ção pobre, empregando remédios tradicionais popu-
lares. Pesquisas desse tipo, embora ofereçam talvez
pouca perspectiva de lucros, também devem ser con-
sideradas.

Isso para não se falar em setores de pesquisa
cujos benefícios são bem mais sutis, e que tampouco
devem ser deixados à míngua.

Feita essa pequena observação, penso que de-
vemos apoiar a criação dos fundos setoriais de apoio
ao desenvolvimento tecnológico, esperando que logo
venham a ser implementados os fundos para outros
setores que não os já acordados.
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O conhecimento é a maior riqueza em nossa era
científica-tecnológica, e o Brasil não pode mais ficar
inteiramente a reboque, como se encontra hoje, da
capacidade de inovação dos países avançados. Nos-
so País não está destinado à grandeza somente em
termos territoriais ou de riquezas naturais: cabe ao
Governo e a cada cidadão e instituição o desenvolvi-
mento de nosso capital humano e de nosso cabedal
de tecnologia própria.

Esse é, em minha opinião, o caminho do futuro.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, Srªs. e Srs. Senadores, volto à tribuna do Se-
nado Federal para avaliar alguns dos mais importantes
projetos e linhas de ação contemplados no Plano Pluri-
anual 2000-2003, objeto de destaque no âmbito do Pro-
grama Avança Brasil, que representa, em síntese, a
ação governamental no segundo mandato do Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, ora em curso.

Todos os segmentos de atuação do Estado são
abrangidos pelo citado Programa, envolvendo com-
promissos de realizações nas três esferas de Gover-
no, ao lado de significativa participação da sociedade,
tanto do empresariado como das Organizações
Não-Governamentais, responsáveis por expressivas
tarefas na área social.

Dentre as áreas de destaque sobre as quais
gostaria de comentar, não poderia deixar de iniciar
pela educação, que considero o pilar de todo o desen-
volvimento nacional em longo prazo. A formação edu-
cacional de qualidade, para crianças, jovens e adul-
tos, busca agora, ao lado de manter e mesmo expandir
o já significativo índice de 96 % dos jovens entre 7 e 14
anos na escola, atacar cenários como o da evasão es-
colar, da repetência, da capacitação do professorado e
do atendimento integral ao alunado. A ”Bolsa Criança
Cidadã“ vai complementar a renda familiar e, com um
orçamento global superior a 10 bilhões de reais para o
quadriênio, vamos preparar o cidadão do futuro.

De forma complementar e igualmente importan-
te, as ações no sentido de erradicação do trabalho in-
fantil e de geração de emprego e renda para o chefe
da família, vão contribuir para o aprimoramento do ce-
nário educacional brasileiro, além de restaurar a dig-
nidade e a esperança de milhares de jovens que hoje
trabalham em condições subumanas, quando deveri-
am estar integralmente dedicados ao seu aperfeiçoa-
mento pessoal.

Ainda no tocante à educação, cabe salientar o
Programa da Educação Profissional, no âmbito do
ensino médio, dedicado à formação de técnicos para

a indústria, o comércio, os serviços e a agropecuária.
O programa vai aplicar mais de 2 bilhões de reais na
ampliação e modernização de escolas, com o objeti-
vo de formar e remeter ao mercado de trabalho, 500
mil novos técnicos no quadriênio.

Tal compromisso reveste-se de grande impor-
tância quando se estima, em função do cenário ma-
croeconômico de referência do PPA, um potencial de
geração de 8,5 milhões de novos empregos, suficien-
te para absorver os novos ingressos na população
economicamente ativa, além de restaurar a ocupação
de um milhão de trabalhadores ora desempregados.

O cenário de geração de renda e riqueza con-
templa também a continuidade, no mesmo ritmo e
com a mesma responsabilidade, das ações de refor-
ma agrária, sustentado, em termos operacionais, pela
alocação de mais de 13 bilhões de reais para as
ações do PRONAF, do PROGER e demais progra-
mas complementares. A meta é o assentamento de
mais 85 mil famílias, fornecendo assistência técnica,
extensão rural, armazéns, estradas vicinais e máqui-
nas agrícolas, para efetiva integração do pequeno
agricultor familiar ao mercado.

Sr. Presidente, as ações a que me referi, no âm-
bito da educação e do trabalho, estão intimamente
associadas a um cenário de desenvolvimento econô-
mico, onde a infra-estrutura de energia e transportes
é premissa indispensável para que sejam efetivamen-
te implementadas. O Programa Avança Brasil con-
templa um amplo leque de projetos nas duas áreas,
sendo oportuno destacar, no Plano Plurianual, algu-
mas das metas mais significativas até 2003.

No Brasil, temos a predominância da geração
de energia hidrelétrica, mas a avaliação do quadro
energético nacional, de forma global, conduz à ne-
cessidade da busca de alternativa na geração terme-
létrica, sendo prevista, até 2003, a implantação de 53
usinas, com a capacidade de geração de vinte e dois
mil megawatts, que se refletiram num acréscimo de
20 % na oferta total de energia em nosso País. De for-
ma absolutamente integrada e compatível, estão sen-
do providenciadas as implantações de gasodutos nas
Regiões Norte e Centro-Oeste, que disponibilizarão o
adequado combustível para a maioria de tais usinas.

O suprimento de energia é fator fundamental
para o desenvolvimento econômico daquelas regiões
e, por conseqüência, para a geração de renda e em-
prego para nossos concidadãos.

No mesmo sentido, o programa de oferta de pe-
tróleo e gás natural, com investimentos superiores a
50 bilhões de reais, visa elevar a oferta nacional de
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1,1 para 1,7 milhão de barris/dia, até o final do man-
dato de Fernando Henrique Cardoso, com expressiva
participação da atuação da Petrobrás e da iniciativa pri-
vada.

No que tange aos transportes, Srªs e Srs. Senado-
res, alguns projetos merecem especial destaque, por sua
influência direta e marcante na vida das regiões que atin-
gem.

A duplicação da rodovia BR-101, nossa artéria lito-
rânea nacional, no Leste, entre o Rio de Janeiro e Vitória,
e no Nordeste, entre Aracaju e Natal, é cumulativamente
um enorme passo para o escoamento das riquezas regi-
onais, ao lado de requisito primordial para o desenvolvi-
mento do turismo em ambas as extensas e maravilhosas
faixas praianas servidas por aquela rodovia.

A duplicação da BR-153, entre Goiânia e Uberlân-
dia, e a pavimentação da BR-230, entre Marabá e Itaitu-
ba, representam, no primeiro caso, uma inquestionável
adequação de tráfego entre o Norte e o Leste do Brasil,
e, no segundo caso, a complementação do binômio
transporte-energia, para toda a região de influência de
Tucuruí, propiciando significativo progresso ao interior do
Pará.

Ainda nos transportes, podem ser também desta-
cadas as obras previstas nos novos anéis viários para as
principais metrópoles brasileiras, São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte, cujo tráfego de carga já atingiu os
limites da malha viária atual.

Especial atenção também pode ser observada, no
PPA, às questões das hidrovias, onde serão alocados
cerca de 280 milhões de reais, e das ferrovias, onde, em
parceria com a iniciativa privada e em regime de conces-
sões, continuarão as obras de implantação da Ferronor-
te, da Norte-Sul e da Transnordestina.

De forma consolidada, os projetos de transportes a
que me referi perfazem um investimento superior a 2 bi-
lhões de reais.

Finalmente, e não menos importantes, cabem ser
ressaltados alguns projetos de desenvolvimento regio-
nal, como a transposição das águas do rio São Francis-
co, que, finalmente, deixa as pranchetas e vai para o
campo, e a integração do meu Estado de Roraima com a
Venezuela, com a implantação efetiva do eixo represen-
tado pela BR-174 e pelo uso de energia produzida no
país vizinho.

Ainda como amazônida, cabe-me destacar a conti-
nuidade e aprimoramento do Sistema de Vigilância da
Amazônia, cuja relevância para a segurança regional e
nacional é inegável.

Sr. Presidente, a multiplicidade de questões e a
abrangência dos projetos que compõem o plano de go-

verno atual demonstram, de forma inequívoca, o com-
prometimento do Presidente Fernando Henrique Cardo-
so com o desenvolvimento nacional, honrando suas ban-
deiras de campanha e refletindo o pensamento partidário
de nossa agremiação, o PSDB.

Cabe-me, assim, conclamar meus ilustres Pares
para que analisem, de forma responsável e conseqüen-
te, voltada aos interesses maiores do Brasil, as propos-
tas do PPA, cuja operacionalidade e sucesso estão, em
relevante medida, nas mãos do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje estamos tratan-
do da Agência Nacional de Águas; também do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação com prazo de 5
anos para o Poder Público criar novas unidades em ter-
ras devolutas; e tramita Medida Provisória que modificou
o Código Florestal para elevar de 50% para 80% a área
das propriedades particulares na Amazônia que devem
ser destinadas para reserva florestal. Na qual também
acaba a possibilidade de novos projetos de colonização
e reforma agrária naquela região. E está nas páginas dos
jornais a internacionalização da Amazônia, em razão de
questões ambientais.

Por que tanta preocupação com essa questão?
Por que o território nacional está sendo imobilizado em
nome do meio ambiente e os direitos de propriedade dos
brasileiros estão sendo seqüestrados?

A questão é o aquecimento global. O serviço pres-
tado pelo meio ambiente para o clima. Não a diversidade
biológica. Para preservar a diversidade, bastam 20% de
reserva, não 80%.

A organização britânica de pesquisas ambientais
Christian Aid calculou que entre 2000 e 2020, até três
quartos da população do mundo correm o risco de en-
frentar fortes secas ou enchentes em 245 catástrofes cli-
máticas.

Aquela organização identificou que onze, dos últi-
mos treze desastres ambientais, foram resultados de
mudanças no clima, dentre os quais, os seguintes:

� ciclone que atingiu o sudeste de Ban-
gladesh em 1997, deixando 1,5 milhões de
pessoas sem moradia, e as inundações de
setembro de 1998, afetando ¾ do país.

� furacão George que atingiu a Repú-
blica Dominicana e o Haiti em 1998; o
El-Niño que causou inundações no Peru, no
mesmo ano; o furacão Mitch que atingiu a
América Central em 1998, matando 10.000

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 249



pessoas, e destruindo edifícios, estradas e
pontes.

� a seca no Sudão em 1998; a avalan-
che de lama na Venezuela em 1999; o ciclo-
ne que devastou a Índia nesse mesmo ano,
deixando 10.000 pessoas mortas ou desa-
parecidos e as colheitas de subsistência
destruídas;

� as inundações em Moçambique e a
seca na Etiópia, que deixou 16 milhões de
pessoas a mercê da fome e miséria em
2000. Além da seca no norte da Índia, que
afetou mais 100 milhões de pessoas, tam-
bém nesse ano.

E esses desastres vão continuar e vão aumen-
tar se não houver redução nas emissões de gases
que pioram o efeito estufa.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, esses
gases, principalmente o dióxido de carbono provoca-
do pela queima de combustíveis fósseis – petróleo e
carvão -, dificultam a radiação do calor para fora do
espaço. O resultado é que a temperatura média da at-
mosfera está aquecendo.

A poluição do ar começou com a revolução in-
dustrial aproximadamente há 200 anos. Desde então,
as quantidades crescentes de carvão, de óleo e de
gás usados como combustíveis têm produzido um ní-
vel da poluição de dióxido de carbono que excederam
a capacidade dos processos naturais de absorção.
No último século, as emissões de dióxido de carbono
na atmosfera aumentaram em 25%, de óxidos nitro-
sos em 19% e de metano em 100%.

Desde 1900, a temperatura da superfície da ter-
ra elevou-se entre 0,3 e 0,6 graus Celsius. Os quator-
ze anos mais quentes já registrados ocorreram desde
1980. A década de 90 foi a mais quente do milênio. As
temperaturas da superfície do mar elevaram-se de 2
a 3 graus, e os níveis do mar elevaram-se entre 10 e
25 centímetros; os peixes moveram-se para o norte;
as geleiras estão recuando. A tundra está derretendo
e liberando metano; a primavera está chegando uma
semana mais cedo no hemisfério do norte do que
ocorreu em vinte anos atrás.

A mudança periódica na circulação do oceano
oriental do Pacífico, conhecido como EL Niño, tem
sido recentemente mais freqüente e mais severo.
1998 não foi somente ano mais quente do milênio. Foi
também um ano recorde para desastres climáticos,
incluindo enorme fogo nas florestas do Brasil, México
e EUA; ondas de calor assassinas no Oriente Médio e
na Índia; a pior seca em setenta anos no México;

inundação na China que deixou 14 milhões desabri-
gados.

De acordo com uma seguradora gigante de Mu-
nich, nos anos 60, houve 16 desastres relacionados
ao clima; nos anos 90, foram 70. E os custos de de-
sastres climáticos têm dobrado a cada década, indo
de US$50 bilhões nos anos 60 a quase $400 bilhões
nos anos 90.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a res-
ponsabilidade histórica é das nações ricas, cuja ri-
queza atual foi criada com a utilização indiscriminada
do combustível fóssil.

A responsabilidade atual também está no Norte,
embora a propaganda e as pressões internacionais
queiram responsabilizar o desmatamento e as quei-
madas dos trópicos.

Os 20% da população do mundo que vive nas
nações industrializadas, são responsáveis por 80%
das emissões de gases que contribuem para piorar o
efeito estufa.

Fazendo uma estimativa da poluição global que
é sustentável, o Reino Unido usa quase seis vezes
sua parte justa, e os Estados Unidos da América
usam doze vezes sua parte justa. Os Estados Unidos,
com uma população de 300 milhões de habitantes,
produz dióxido de carbono equivalente a 135 países,
o que daria uma população combinada de 3 bilhões
de pessoas.

� 4,5 % da população do mundo, vive nos EUA e
eles emitem 22% dos gases que contribuem para a o
efeito estufa no mundo;

� 17% da população do mundo vive na Índia e eles
emitem 4,2 % dos gases do efeito estufa do mundo;

� a Grã Bretanha emite 9,5 toneladas do dióxido de
carbono por pessoa, enquanto Honduras emite-se 0,7.

� Os países pobres do mundo contribuem com
apenas 0,4% das emissões do dióxido de carbono;

� 45% do dióxido de carbono do mundo são emi-
tidos pelos 8 países mais ricos sozinhos, o G8.

Esses são os dados. E isso explica a pressão
que fazem para evitar desmatamentos e queimadas
no Brasil. Assim continuam podendo poluir com seus
automóveis, suas usinas térmicas, suas indústrias.

E no Brasil esse modelo se repete, com o Sul
em relação ao Norte.

Mas diante desse problema, na ECO 92, os go-
vernos do mundo assinaram a Convenção das Na-
ções Unidas na Mudança de Clima, com o objetivo de
estabilizar as concentrações dos gases que provo-
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cam o efeito estufa. Em novembro, nova conferência
dessa convenção será realizada.

Mas o que foi feito? O que tem sido feito no mun-
do e no Brasil? No Brasil, assistimos a uma política
para sustar o desflorestamento.

Normas estabelecendo que não estão emitindo
carbono com queimadas e derrubadas são editadas a
todo momento sem qualquer ponderação com a reali-
dade, com efeitos nos direitos dos brasileiros que vi-
vem na Amazônia. Não há qualquer discussão públi-
ca da verdadeira motivação.

Além de impedir derrubadas de florestas, o que
mais tem sido feito? O que o Brasil coloca na mesa de
negociação para conter a emissão de carbono são
leis que proíbem a derrubada de florestas e obrigam a
recomposição? O que o Brasil tem exigido para exe-
cutar essa política que permite ao primeiro mundo
continuar seu desperdício? O que está na pauta das
negociações, além de promessas de compensação fi-
nanceira?

Há exigências na modificação estrutural das rela-
ções econômicas? Fim do protecionismo? Fim das bar-
reiras alfandegárias? Fim do subsídio à agricultura?

Esse é um assunto que não está transparente,
não está sendo discutido na sociedade nacional.
Está trancado em quatro paredes. Não se tem co-
nhecimento dele, não há divulgação, não há discus-
são.

No Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia
foi incumbido de acompanhar a questão, embora a
competência explícita do Ministério do Meio Ambien-
te em relação a acordos internacionais na área
Ambiental. Na verdade, apenas recentemente foi cri-
ada uma comissão que também tem participação
desse Ministério. Então, é preciso esclarecer, dizer o
que está acontecendo.

E para trazer o assunto ao debate, estamos
encaminhando requerimento na Comissão de
Assuntos Sociais, convocando os ministros de Esta-
do do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia,
para informarem sobre a política nacional no setor,
os compromissos assumidos e o que foi realizado;
além de prestarem informações sobre as previsões
da próxima conferência sobre o clima.

É preciso esclarecer esse assunto. Então,
acredito que a Comissão de Assuntos Sociais sabe-
rá aproveitar essa oportunidade, abrindo e desen-
volvendo essa discussão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que haverá sessão conjunta do Congresso
Nacional, a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário
da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordi-
nária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minu-
tos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19,
DE 2000 – COMPLEMENTAR

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição Federal,

combinado com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)

(Votação nominal)

Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2000 – Comple-
mentar (nº 113/2000 – Complementar, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza os Estados e o Distrito Federal a insti-
tuir o piso salarial a que se refere o inciso V do art.
7º da Constituição Federal, por aplicação do dispos-
to no parágrafo único do seu art. 22, tendo

Pareceres favoráveis, sob nºs:
– 611, de 2000, da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Macha-
do, com votos contrários dos Senadores Eduardo Su-
plicy e, em separado, do Senador José Eduardo Du-
tra; e

– 612, de 2000, da Comissão de Assuntos Soci-
ais, Relator: Senador Moreira Mendes, com votos
contrários dos Senadores Geraldo Cândido, Tião Via-
na, da Senadora Marina Silva e, em separado, da Se-
nadora Heloísa Helena e abstenção do Senador Se-
bastião Rocha.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, ficando para hoje o
prosseguimento de sua discussão.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
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art. 64, § 1º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 353, parágrafo único,

do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 20, de 2000 (nº 2.549/2000, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dis-
põe sobre a gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras e dá outras providências, tendo

Pareceres favoráveis sob nºs:
– 649, de 2000, da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francelino Perei-
ra, com abstenção do Senador José Eduardo Dutra; e

– 650, de 2000, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Romero Jucá, com votos contrários do
Senador Geraldo Cândido e da Senadora Emília Fernan-
des, e, em separado, da Senadora Heloísa Helena.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 1999
(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 24,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Lúcio Alcântara, que dá nova redação à alínea ”c“ do
inciso I do art. 12 da Constituição Federal (nacionali-
dade brasileira), tendo

Parecer sob nº 589, de 2000, da Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando,
oferecendo a redação para o segundo turno.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2000
(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao inciso I do
§ 1º do art. 73 da Constituição Federal (preenchimen-
to de cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União por auditores), tendo

Parecer favorável, sob nº 559, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Amir Lando.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 124, DE 1999 – Complementar

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 124, de 1999 – Complementar, de autoria
do Senador José Eduardo Dutra, que estabelece nor-
mas de acesso ao SIAFI – Sistema de Administração
Financeira – e outros sistemas de informações de ór-
gãos públicos, e dá outras providências, tendo

Parecer sob nº 395, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, favorável nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo) que oferece; e

Pareceres da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Roberto Saturnino, sob nºs:

– 978, de 1999, (em audiência, conforme Re-
querimento nº 548/99), favorável ao Projeto e à
Emenda nºs 1-CCJ (Substitutivo), com Subemendas
nºs 1 e 2-CAE que apresenta; e

– 566, de 2000, (em reexame, nos termos do Re-
querimento nº 190/2000), favorável, nos termos dos Pa-
receres anteriores, com Subemendas nºs 3 a 6–CAE.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 12 de abril último, quando
teve sua discussão adiada, em virtude da aprovação
de requerimento de reexame da Comissão de Assun-
tos Econômicos.

– 6 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2000

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 342, de 2000)
(Tramitando em conjunto com o

Projeto de Resolução nº 18, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 8, de 2000, de autoria do Senador Jorge Bor-
nhausen, que autoriza os Municípios a contratarem
operações de crédito com a Caixa Econômica Fede-
ral, destinadas à implantação de programas de forta-
lecimento e modernização da máquina administrativa
municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Roberto Satur-
nino, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE (Subs-
titutivo), que oferece, e pela rejeição do Projeto de Reso-
lução nº 18, de 2000, com o qual tramita em conjunto.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

– 7 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2000

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
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Requerimento nº 136, de 2000)
(Tramitando em conjunto com o

Projeto de Resolução nº 8, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção nº 18, de 2000, de autoria do Senador José Roberto
Arruda, que autoriza os Municípios a contratarem opera-
ção de crédito com a Caixa Econômica Federal destinas
à implantação de programas de fortalecimento e moder-
nização da máquina administrativa municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Roberto Satur-
nino, contrário à matéria, e favorável ao Projeto de Reso-
lução nº 8, de 2000, que tramita em conjunto, nos termos
da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo) que oferece.

– 8 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II,

combinado com art. 338, inciso V, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 337, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção nº 59, de 2000 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
nº 629, de 2000, Relator: Senador Jonas Pinheiro), que
autoriza o Estado de São Paulo a conceder contragaran-
tia à República Federativa do Brasil na operação de cré-
dito a ser realizada entre a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de
duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, cujos recursos serão destinados ao financia-
mento do Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa
II.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 9 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2000

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 343, de 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção nº 61, de 2000 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
nº 638, de 2000, Relator: Senador Freitas Neto, com voto
contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a Re-
pública Federativa do Brasil a conceder garantia à opera-
ção de crédito externo, a ser contratada pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A., no valor equivalente a até US$
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares dos Esta-

dos Unidos da América), junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD
(CREDIAMIGO).

À matéria poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 10 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2000

(Em regime de urgência-art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 346, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção nº 63, de 2000 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
nº 640, de 2000, Relator: Senador Wellington Roberto),
que autoriza a República Federativa do Brasil a contra-
tar operação de crédito externo, no valor de até dezes-
sete milhões oitocentos mil Direitos Especiais de Sa-
que, equivalente a, aproximadamente, vinte e cinco mi-
lhões de dólares norte-americanos, de principal, entre a
República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional
para o Desenvolvimento da Agricultura – FIDA, destina-
da ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável para os Assentamentos da Reforma
Agrária no Semi-Árido da Região Nordeste.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 11 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1997 (nº 3.500/97, na Casa de ori-
gem), que institui a Semana Nacional de Combate e
Prevenção ao Câncer de Próstata, tendo

Pareceres sob nºs:

– 522, de 2000, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara,
favorável; e

– 523, de 2000, da Comissão de Educação, Re-
lator: Senador Sebastião Rocha, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que ofere-
ce.

– 12 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 27, de 1999 (nº 2.892/92, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que regu-
lamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constitui-
ção Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
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Conservação da Natureza e dá outras providências, ten-
do

Pareceres sob nºs:
– 174, de 2000, da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que
apresenta;

– 175, de 2000, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, (em reexame) Relator: Senador Edison
Lobão, ratificando seu parecer anterior e, apresentando,
a Emenda nº 4-CCJ, de redação;

– 176, de 2000, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável ao
Projeto e contrário à Emenda nº 4-CCJ;

– 606, de 2000, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Edison Lobão, sobre
as Emendas de Plenário, favorável à Emenda nº 6-Plen,
na forma da subemenda que apresenta e contrário às
Emendas nºs 5, 7 a 9-Plen; e

– 607, de 2000, da Comissão de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, contrário às
Emendas nºs 5 a 9-Plen.

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 86, DE 1999

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 86, de 1999 (nº
82/95, na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 34,
35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, para asse-
gurar os recursos mínimos para o financiamento das
ações e serviços públicos de saúde, tendo

Parecer sob nº 598, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, favorável, com abstenções
dos Senadores Bernardo Cabral, Romeu Tuma, Lúcio
Alcântara, Edison Lobão e Djalma Bessa.

– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 219, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 219, de 1999 (nº 129/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Excelsior Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 75, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.

– 15 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 237, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 237, de 1999 (nº 116/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Champagnat. para executar serviço de radio-
difusão de sons e imagens na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 78, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.

– 16 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 239, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 239, de 1999 (nº 119/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Orlândia Rádio Clube Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Orlân-
dia, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 236, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 244, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 244, de 1999 (nº 139/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural Pedro Trés para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 79, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Gerson Camata,
com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Ro-
berto Saturnino.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 269, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 269, de 1999 (nº 160/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico de Toledo – Fundação To-
ledo para executar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Toledo, Estado do Para-
ná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 122, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias, com abs-
tenções dos Senadores Jefferson Peres e Roberto Satur-
nino.

– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 279, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 279, de 1999 (nº 136/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação
do Noroeste do Estado para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cidade de Ijuí,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 312, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Emilia Fernandes,
com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Jef-
ferson Peres.

– 20 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 52, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 52, de 2000 (nº 202/99, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga a permissão à Rá-
dio FM da Ilha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Barra de
Coqueiros, Estado de Sergipe, tendo

Parecer favorável, sob nº 619, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 21 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 93, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 93, de 2000 (nº 307/99, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga concessão à Fun-
dação Cultural e Educacional de Itajaí para executar servi-
ço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Itajaí,
Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 614, de 2000, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Ramez Tebet, com
abstenção do Senador Geraldo Cândido. – 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 47, de 2000 (nº 341/99, na Câmara dos De-
putados), que aprova o texto do Acordo sobre a Supres-

são de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Angola, em Luanda,
em 31 de maio de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 413, de 2000, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Pedro Piva.

– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 126, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 126, de 2000 (nº 404/2000, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo de Isra-
el sobre Isenção de Vistos para Titulares de Passaportes
Nacionais Válidos, celebrado em Brasília, em 1º de se-
tembro de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 641, de 2000, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Pedro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14
minutos.)

)

––––––––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

20-6-2000
Terça-feira

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

19h – Sessão Conjunta do Congresso Nacional

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar convoca a 11ª Reunião do Conselho, a realizar-se
no dia 27 de junho próximo, terça-feira, às 9h, na sala nº 6
da Ala Senador Nilo Coelho, destinada a ouvir o Senador
Luiz Otávio, nos autos da Denúncia nº 1, de 2000, confor-
me requerido pela Srª Relatora, Senadora Heloísa Hele-
na.

Brasília, 20 de junho de 2000. – Senador Ra-
mez Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar.
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Ata da 82ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de junho de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto
Silva – Alvaro Dias – Antonio Carlos Magalhães –
Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur
da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Car-
los Patrocinio – Casildo Maldaner – Clodoaldo
Torres – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Suplicy – Emília Fernandes – Ernandes Amorim –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Ger-
son Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Bor-
ges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Re-
zende – Jader Barbalho – Jefferson Peres – Jo-
nas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fo-
gaça – José Jorge – José Roberto Arruda – Ju-
vêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Estevão – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Ma-
ria do Carmo Alves – Marluce Pinto – Mauro Mi-
randa – Moreira Mendes – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Te-
bet – Renan Calheiros – Ribamar Fiquene – Ri-
cardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha
– Sérgio Machado – Tião Viana – Wellington Ro-
berto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2000
(Nº 2.904/2000, na Casa de origem)

De iniciativa do Presidente da República
(matéria tramitando em regime de urgência, nos ter-

mos do art. 64, § 1º, da Constituição).

Dispõe sobre a transferência de títu-
los da dívida pública da União para os
Estados, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a emitir títulos da

dívida pública, no valor total de R$382.936.000,00
(trezentos e oitenta e dois milhões, novecentos e trin-
ta e seis mil reais), representados por Certificados Fi-
nanceiros do Tesouro, de responsabilidade do Tesou-
ro Nacional, inegociáveis, escriturados na Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos –
CETIP, com as seguintes características:

I – prazo: trinta dias;
II – forma de colocação: direta em favor do Esta-

do ou do Distrito Federal;
III – valor nominal: múltiplo de R$1.000,00 (mil

reais);
IV – atualização do valor nominal: mensalmente,

pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibili-
dade Interna IGP-DI do mês anterior, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

V – modalidade: escritural nominativa;
VI – taxa de juros: seis por cento ao ano;
VII – pagamento de juros: na data de resgate do

certificado;
VIII – resgate do certificado: em parcela única,

na data do seu vencimento.
Art. 2º Os Certificados Financeiros do Tesouro a

que se refere o art. 1º ficarão à disposição dos Esta-
dos e do Distrito Federal para utilização em conformi-
dade com o disposto nos arts. 3º e 4º desta lei.



§ 1º O montante em Certificados Financeiros do
Tesouro a que cada Unidade da Federação faz jus
obedecerá à seguinte discriminação:

Estados R$

Acre 13.100.000,00
Alagoas 15.931.000,00
Amapá 13.066.000,00
Amazonas 10.685.000,00
Bahia 35.982.000,00
Ceará 28.096.000,00
Distrito Federal 2.643.000,00
Espírito Santo 5.744.000,00
Goiás 10.887.000,00
Maranháo 27.641.000,00
Mato Grosso 8.838.000,00
Mato Grosso do Sul 5.101.000,00
Minas Gerais 17.058.000,00
Pará 23.405.000,00
Paraíba 18.338.000,00
Paraná 11.041.000,00
Pernambuco 26.423.000,00
Piauí 16.548.000,00
Rio De Janeiro 5.850.000,00
Rio Grande do Norte 15.999.000,00
Rio Grande do Sul 9.017.000,00
Rondônia 10.782.000,00
Roraima 9.500.000,00
Santa Catarina 4.901.000,00
São Paulo 3.829.000,00
Sergipe 15.912.000,00
Tocantins 16.619.000,00
Total 382.936.000,00

§ 2º Os certificados a que se refere o parágra-
fo anterior correspondentes a cada Estado e ao Dis-
trito Federal serão registrados sob custódia do Ban-
co do Brasil S.A., que os manterá em conta especial
vinculada.

Art. 3º Os Certificados Financeiros do Tesouro
de que trata esta lei serão utilizados a partir do exercí-
cio financeiro de 2000, exclusivamente em pagamen-
to das seguintes obrigações de natureza contratual
junto à União, de responsabilidade do beneficiário ou
de entidades a ele vinculadas, mediante expressa au-
torização da União, por intermédio da Secretaria do
Tesouro Nacional:

I – bônus referentes à reestruturação da dívida
externa, decorrentes da emissão de Brazilian Invest-

ment Bond (BIB), do Bond Exchange Aqreement
(BEA) e junto ao Clube de Paris;

II – dívida decorrente dos refinanciamentos com
base na Lei nº 7.976, de 27 de dezembro de 1989;

III – dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei nº8.727, de 5 de novembro de 1993;

IV – dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei nº9.496, de 11 de setembro de 1997,
e decorrente dos financiamentos com base na Medi-
da Provisória nº 1.983-48, de 9 de março de 1999.

Parágrafo único. A critério dos Estados e do Dis-
trito Federal, os certificados poderão ser utilizados no
pagamento do serviço da dívida ou em amortizações
de seus estoques, bem como para amortização ou li-
quidação de saldos devedores das contas gráficas de
que tratam os contratos de refinanciamento celebra-
dos ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997.

Art. 4º No caso de amortização ou liquidação
de dívidas decorrentes dos contratos de refinancia-
mento celebrados ao amparo da Lei nº8.727, de 5 de
novembro de 1993, fica a União autorizada a resga-
tar antecipadamente os certificados emitidos na for-
ma do art. 2º, mediante solicitação expressa dos
Estados e do Distrito Federal, que destinarão o pro-
duto do resgate exclusivamente para os fins de que
trata este artigo.

Parágrafo único. A transferência, à União, dos
recursos provenientes do resgate dos certificados,
para fins da operação de que trata o caput, será efe-
tuada sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A.

Art. 5º As operações descritas nos arts. 3º e 4º
desta lei serão realizadas sempre ao par.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 7º Revoga-se o art. 2º da Lei nº9.783, de 28
de janeiro de 1999.

Parágrafo único. O produto da arrecadação dos
adicionais acrescidos à contribuição social do servi-
dor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas
dos três Poderes da União, para a manutenção do re-
gime de previdência social dos seus servidores, a que
aludia o artigo mencionado no caput, será restituído
aos servidores e aos pensionistas que tenham sofrido
desconto em folha dos respectivos valores.

PROJETO DE LEI Nº 2.904, DE 2OOO

Estabelece critérios para a compen-
saÇão, pela União aos Estados e ao Dis-
trito Federal, pelas perdas relativas ao
quarto trimestre de 1991 decorrentes da
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aplicaÇão dos arts. 71 e 72 do Ato das
DisposiÇões Constitucionais Transitórias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a compensar os

Estados e o Distrito Federal, por perdas relativas ao
quarto trimestre de 1999, especificadas no Anexo a
esta lei decorrentes da aplicação dos arts. 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Tansitórias.

Art. 2º A compensação a que se refere o artigo
anterior se dará mediante a emissão de títulos da dívi-
da pública, representados por Certificados Financei-
ros do Tesouro de responsabilidade do Tesouro Naci-
onal, inegociáveis, escriturados na Central de Custó-
dia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP,
com as seguintes características:

I – prazo: trinta dias;
II – forma de colocação: direta em favor do Esta-

do;
III – valor nominal: múltiplo de R$1.000,00 (mil

reais);
IV – atualização do valor nominal: mensalmente

pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibili-
dade Interna – IGP-DI do mês anterior divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

V – modalidade: escritural nominativa;
VI – taxa de juros: seis por cento ao ano;
VII – pagamento de juros: na data de resgate do

certificado;
VIII – resgate do certificado: em parcela única

na data do seu vencimento.
Parágrafo único. O montante, em certificados, a

que cada Estado faz jus será registrado na CETIP sob
a custódia do Banco do Brasil S.A., que os manterá
em conta especial vinculada.

Art. 3º Os certificados serão utilizados, a partir
do exercício de 2000, exclusivamente em pagamento
das seguintes obrigações de natureza contratual jun-
to à União, de responsabilidade do beneficiário ou de
entidades a ele vinculadas, mediante expressa autori-
zação da União, por intermédio da Secretaria do Te-
souro Nacional:

I – bônus decorrentes da reestruturação da dívi-
da externa (BIB, BEA, DMLP e Clube de Paris);

II – dívida decorrente dos refinanciamentos com
base na Lei nº 7.976, de 20 de setembro de 1989;

III – dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei nº8.727, de 5 de novembro de 1993;

IV – dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,

e decorrente dos financiamentos com base na Medi-
da Provisória nº 1.983-48, de 9 de março de 1999.

Parágrafo único. A critério dos Estados e do Dis-
trito Federal, os certificados poderão ser utilizados no
pagamento do serviço da dívida ou em amortizações
de seus estoques, bem como para amortização ou li-
quidação de saldos devedores das contas gráficas de
que tratam os contratos de refinanciamento celebra-
dos ao amparo da Lei nº 9.496, de 1997.

Art. 4º No caso de amortização ou liquidação de
dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento
celebrados ao amparo da Lei nº8.727, de 1993, fica a
União autorizada a resgatar antecipadamente os cer-
tificados emitidos na forma do art. 2º, mediante solici-
tação expressa dos Estados e Distrito Federal, que
destinarão o produto do resgate exclusivamente para
os fins de que trata este artigo.

Parágrafo único. A transferência, à União, dos
recursos provenientes do resgate dos certificdos para
fins da operação de que trata o caput, será efetuada
sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A.

Art. 5º As operações descritas nos arts. 3º e 4º
desta lei serão realizadas sempre ao par.

Art. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 7º Revoga-se o art. 22 da Lei nº9.783, de 28
de janeiro de 1999.

Brasília,

R$ Mil

Estados Perdas

Acre 13.100
Alagoas 15.931
Amapá 13.066
Amazonas 10.685
Bahia 35.982
Ceará 28.096
Distrito Federal 2.643
Espírito Santo 5.744
Goiás 10.887
Maranhão 27.641
Mato Grosso 8.838
Mato Grosso do Sul 5.101
Minas Gerais 17.058
Pará 23.405
Paraíba 18.338
Paraná 11.041
Pernambuco 26.423
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Piauí 16.548
Rio de Janeiro 5.850
Rio Grande do Norte 15.999
Rio Grande do Sul 9.017
Rondônia 10.782
Roraima 9.500
Santa Catarina 4.901
São Paulo 3.829
Sergipe 15.912
Tocantins 16.619
Total 382.936

MENSAGEM Nº 505

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, parágrafo 1º, da Consti-

tuição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen-
da, o texto do projeto de lei que “Estabelece critéri-
os para a compensação, pela União, aos Estados e
ao Distrito Federal, pelas perdas relativas ao quarto
trimestre de 1999, decorrentes da aplicação dos
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias”.

Brasília, 20 de abril de 2000. – Fernando Henri-
que Cardoso.

EM Nº 264

Em 12 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A presente proposta de projeto de lei tem por ob-

jetivo dar conseqüência a parte dos entendimentos
mantidos entre Vossa Excelência e os Senhores Go-
vernadores Estaduais.

2. É pretensão da União compensar os Estados
e o Distrito Federal por perdas com a aplicação dos
dispositivos instituídos pelos arts. 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que versam
sobre o Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, relativa-
mente aos valores apurados para o último trimestre
do exercício de 1999.

3. O equacionamento da questão consubstan-
cia-se na emissão de títulos da dívida pública, repre-
sentados por certificados de emissão do Tesouro Na-
cional, em favor dos Estados e do Distrito Federal, no
montante global estimado em R$382 milhões, confor-
me discriminação em anexo.

4. Os aludidos certificados seriam registrados
sob a forma escritural na Central de Custódia e de Li-

quidação Financeira de Títulos – CETIP, e custodia-
dos no Banco do Brasil S.A. Sua utilização, a partir
deste exercício, seria limitada à amortização ou liqui-
dação de obrigações de natureza contratual junto à
União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito
Federal e de entidades a eles vinculadas, bem como
da conta gráfica de que trata o refinanciamento cele-
brado ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997.

5. Registre-se, por oportuno, que está sendo
proposta a revogação do art. 2º da Lei nº9.783, de 28
de janeiro de 1999, artigo esse que trata da criação de
adicionais de 9% e 14% sobre a contribuição social
de servidores civis, ativos e inativos, dos três Poderes
da União, para a manutenção do regime de previdên-
cia do funcionalismo público federal. Entendemos
que a eventual proposição de um novo dispositivo le-
gal destinado à instituição de adicionais sobre a refe-
rida contribuição deverá ser avaliada, no futuro, à luz
da decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria.

6. Com estes esclarecimentos, submetemos a
Vossa Excelência o presente projeto de lei e solicita-
mos tornar sem efeito a Exposição de Motivos nº
856/MF, de 22 de outubro de 1999.

Respeitosamente, – Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda – Waldeck Ornélas, Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.976, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre o refinanciamento
pela União da dívida externa de respon-
sabilidade dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, inclusive suas enti-
dades da Administração Indireta, e dá
outras providências.

LEI Nº 8.727, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993

Estabelece diretrizes para a consoli-
dação e o reescalonamento, pela União,
de dívidas internas das administrações,
direta e indireta, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e dá outras
providências.

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consoli-
dação, a assunção e o refinanciamento,
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pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilida-
de dos Estados e do Distrito Federal.

LEI Nº 9.783, DE 28 DE JANEIRO DE 1999

Dispõe sobre a contribuição para o
custeio da Previdência Social dos servi-
dores públicos, ativos e inativos, e dos
pensionistas dos Três Poderes da União,
e dá outras providências.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.983-48
DE 9 DE MARÇO DE 2000

(Reeditada pela Medida Provisória
nº 2.023-50, de 20-4-2000)

Estabelece mecanismos objetivan-
do incentivar a redução da presença do
setor público estadual na atividade finan-
ceira bancária, dispõe sobre a privatiza-
ção de instituições financeiras, e dá ou-
tras providências.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 2000

(Nº 2.446/2000, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios)

Dispõe sobre a transformação de
funções comissionadas do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
para adequação das atividades adminis-
trativas e judiciárias.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam transformadas, sem aumento de
despesa, funções comissionadas criadas pela Lei nº
6.831, de 23 de setembro de 1980, conforme anexo I
desta lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentári-
os próprios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

OFÍCIO GPR/Nº 309/2000

Brasília/DF, 25 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência a fim de apresen-

tar anteprojeto de lei, que tem por escopo promover o
ajuste no Quadro de Pessoal e de Funções Comissio-
nadas deste Tribunal de Justiça, com vista à aprecia-
ção pelos demais membros do Congresso Nacional.

Por oportuno, cumpre informar a Vossa Exce-
lência que a presente proposta foi objeto de trabalhos
técnicos elaborados e coordenados por comissão ins-
tituída por este Tribunal de Justiça e aprovada por seu
Conselho da Magistratura.

É imperioso ressaltar que o cenário que atual-
mente se configura exige do Judiciário uma nova pos-
tura administrativa, voltada para o princípio da efi-
ciência e para a gerência de resultados, diante da
qual torna-se inevitável efetuar esses ajustes.

Eis que, em consonância com essa nova con-
cepção gerencial, esta Casa já deu o primeiro passo
rumo à concretização de tais mudanças, quando da
implantação dos Juizados Especiais, aprovados pela
Lei nº 9.699/98, e deflagrando uma política de valori-
zação de recursos humanos, com novos investimen-
tos no treinamento e aperfeiçoamento de servidores e
magistrados e de modernização, que envolve desde
a ampliação do seu acervo tecnológico até as instala-
ções físicas.

Adjetivando o exposto, apresento, em anexo, a
justificativa que acompanha este anteprojeto e que
poderá bem esclarecer a necessidade e os benéficos
resultados trazidos pela transformação das referidas
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funções comissionadas e no ajuste do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, sem aumento de despesas.

Por tais razões, faço remessa a Vossa Excelên-
cia do anteprojeto de lei e da justificativa que o acom-
panha, oportunidade em que me coloco à disposição
para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente, – Desembargador Hermene-
gildo Fernandes Gonçalves, Presidente do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.446-B, DE 2000

Dispõe sobre a transformação de
funções comissionadas do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
para adequação das atividades adminis-
trativas e judiciárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transformadas, sem aumento de

despesa. funções comissionadas criadas pela Lei nº
6.831, de 23 de setembro de 1980, conforme anexo I
desta lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentári-
os próprios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios no ano de l 999. julgou aproximadamente um
milhão de processos em lª instância e 9.851 proces-
sos na 2ª instância, e desde a promulgação da Lei nº

9699/98, que criou os Juizados Especiais no Distrito
Federal, já instalou 30 Juizados, sendo que o último
deles foi o de Samambaia, em 9 de dezembro. Desse
total, 22 foram em 1998 e os outros 8 em 1999.

Somente em Brasília foram instalados 10 Juiza-
dos Cíveis. sendo um Juizado Itinerante – que vai ás
localidades onde não há Fórum – e um Juizado Vo-
lante – que atende aos acidentes de trânsito no local
e momento em que os mesmos ocorrerem. Além des-
ses, foram instalados 5 Criminais que funcionam na
Central Criminal. dando sentenças em 24 horas.

Os demais Juizados estão distribuídos da se-
guinte forma Taguatinga – 3 cíveis e 1 criminal. Pla-
naltina – 1 cível e 1 criminal. Ceilândia – 2 cíveis e 1
criminal. Brazlândia – 1 de competência geral. Gama
– l de competência geral. Sobradinho – 1 de compe-
tência geral. Samambaia – 2 de competência geral.
Paranoá – 1 de competência geral.

De janeiro a Outubro de 1999 foram distribuídos
17.860 processos para os juizados Cíveis e 20.486
para os Criminais totalizando 38.346. Desse total fo-
ram atendidos 15.708 pelos Juizados Cíveis e 16.275
Juizados Criminais ou seja 31.983 o que representa
um total de 83,4% um índice extremamente positivo
para a Justiça do Distrito Federal.

A Justiça ao Distrito Federal através de sua atu-
al Administração tem como objetivo a agilização da
prestação jurisdicional. Para tanto tem investido no
treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores e
magistrados, na ampliacão do seu parque tecnológi-
co e na construção e ampliação de instalações.

O crescimemo da Justiça do Distrito Federal le-
vou sua Administração a reestruturar a Organização
como suporte das modificações advindas. imprescin-
dível para o estabelecimento de uma estrutura mo-
derna eficiente e eficaz o que ocorreu coma edição da
Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 1997.

A Lei nº 6 831. de 23 de setembro de 1980, dis-
põe sobre a criação de cargos em órgãos dos servi-
ços auxiliares da Justiça do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios estabelecendo nos seus anexos cargos vincu-
lados aos ex-Territórios, que foram transformados em
Estados-Membros com o advento da Constituição de
1988, que São objetos do anteprojeto de lei anexo,
para transformação das referidas funções comissio-
nadas em outras também demonstradas, no sentido
de adequar os serviços auxiliares da Justiça do Distri-
to Federal, tendo em vista que as funções epigrafa-
das não são utilizadas pelo Tribunal pela inexistência
de Territórios Federais, do que resulta crédito orça-
mentário disponível.
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Cumpre esclarecer que as Funções Comissio-
nadas São verdadeiros cargos públicos na definição
da Lei nº 9.421/96, dai a competência constitucional
para a transformação de cargos, funções comissiona-
das, pelo Congresso Nacional, art. 48, X da Constitui-
ção Federal

Agora, para implantação da Estrutura Adminis-
trativa e Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, faz-se necessária a transforma-
ção de funcões comissionadas criadas pela Lei nº
6.831, de 23 de setembro de 1980. conforme Ante-
projeto anexo, sem aumento de despesa, o que justi-
fica a presente proposta.

Desembargador Hermenegildo Fernandes
Gonçalves, Presidente do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.831, DE 23 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre a criação de cargos
em órgãos dos serviços auxiliares da
Justiça do Distrito Federal e dos Territó-
rios, e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2000
(Nº 2.733/97, na Casa de origem)

Determina a obrigatoriedade de a
embalagem, o rótulo e a propaganda de
bebida alcoólica conterem advertência
sobre a proibição de sua venda a meno-
res de dezoito anos e prejudicialidade à
saúde, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A embalagem, o rótulo e a propaganda de

bebida alcoólica conterão, obrigatoriamente, em ca-
racteres legíveis e de forma ostensiva, as inscrições
“Venda Proibida a Menores de Dezoito Anos” e “Bebi-
da Alcoólica é Prejudicial à Saúde”.

Parágrafo único. Considera-se bebida alcoólica,
para efeitos desta lei, o líquido potável com qualquer
teor alcoólico.

Art. 2º A infração do disposto nesta lei sujeitará a
empresa produtora a multa de R$1.410,00 (um mil,
quatrocentos e dez reais) a R$7.250,00 (sete mil, du-
zentos e cinqüenta reais) cobrada em dobro, em tri-
plo, e assim sucessivamente, e apreensão do produ-
to, conforme o número de reincidências.

Art. 3º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº

9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................
Parágrafo único. Consideram-se bebi-

das alcoólicas, para efeitos desta lei, as be-
bidas potáveis com qualquer teor alcoólico."

Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e vinte
dias após sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº A embalagem e o rótulo de bebida alcoóli-

ca conterão, obrigatoriamente, em caracteres legíve-
is e de forma ostensiva, a inscrição “Venda Proibida a
Menores de Dezoito Anos”.

Parágrafo único. Considera-se bebida alcoólica,
para efeitos desta lei, o líquido polável com qualquer
teor alcoólico.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente – em seu art. 81, proíbe,
expressamente, a venda de bebida alcoólica à crian-
ça e ao adolescente. No entanto, é comum vermos
adolescentes adquirindo bebida alcoólica em bares e
supermercados. Há casos em que os pais pedem ao
filho para ir comprar uma garrafa de cerveja ou de pin-
ga no bar da esquina, há casos em que os adolescen-
tes compram a bebida no supermercado para consu-
mirem-na escondidos dos pais. Enfim, essa lei, ainda
desconhecida por muitos e destinada a proteger a cri-
ança e o adolescente, tem sido infringida continua-
mente e das mais variadas formas.

Acreditamos que de nada vale a lei se ela for es-
crita, mas desconhecida ou esquecida pelo povo.

Valemo-nos do art. 220 da Constituição da Re-
pública, que determina que compete à lei federal es-
tabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem da propa-
ganda de produtos que possam ser nocivos à saúde,
bem como determina que a propaganda comercial de
bebidas alcoólicas estará sujeita a restrições legais,
para fundamentar a presente propositura, que tem
como objetivo maior proteger a criança e o adoles-
cente do consumo de álcool, tornando a legislação vi-
gente conhecida por todos e, conseqüentemente,
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dando consciência total aos que vendem bebida al-
coólica a menores de que estão infringindo a lei.

Pelo acima exposto e pela proteção mais efetiva
das crianças e adolescentes contra o vício do alcoo-
lismo, solicito o apoio dos nobres pares para a apro-
vação da presente proposição.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. – De-
putado Aírton Dipp.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.733, DE 1997

Determina a obrigatoriedade de a
embalagem e o rótulo de bebida alcoóli-
ca conterem advertência sobre a proibi-
ção de sua venda a menores de dezoito
anos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4º do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 3º A propaganda comercial dos produtos re-

feridos no artigo anterior somente será permitida nas
emissoras de rádio e televisão no horário compreen-
dido entre as vinte e uma e as seis horas.

§ 1º A propaganda comercial dos produtos refe-
ridos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes
princípios:

I – não sugerir o consumo exagerado ou irres-
ponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou
fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas;

II – não induzir as pessoas ao consumo, atribu-
indo aos produtos propriedades calmantes ou estimu-
lantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qual-
quer efeito similar;

III – não associar idéias ou imagens de maior
êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o au-
mento de virilidade ou feminilidade de pessoas fu-
mantes;

IV – não associar o uso do produto à prática de
esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu consu-
mo em locais ou situações perigosas ou ilegais;

V – não empregar imperativos que induzam di-
retamente ao consumo;

VI – não incluir, na radiodifusão de sons ou de
sons e imagens, a participação de crianças ou ado-
lescentes, nem a eles dirigir-se.

§ 2º A propaganda conterá, nos meios de comu-
nicação e em função de suas características, adver-
tência escrita e/ou falada sobre os malefícios do
fumo, através das seguintes frases, usadas sequenci-
almente, de forma simultânea ou rotativa, nesta últi-
ma hipótese devendo variar no máximo a cada cinco
meses, todas precedidas da afirmação “O Ministério
da Saúde Adverte”:

I – fumar pode causar doenças do coração e
derrame cerebral;

II – fumar pode causar câncer do pulmão, bron-
quite crônica e enfisema pulmonar;

III – fumar durante a gravidez pode prejudicar o
bebê;

IV – quem fuma adoece mais de úlcera do estô-
mago;

V – evite fumar na presença de crianças;
VI – fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3º As embalagens, exceto se destinadas à ex-

portação, os pôsteres, painéis ou cartazes, jornais e
revistas que façam difusão ou propaganda dos produ-
tos referidos no artigo 2º conterão a advertência men-
cionada no parágrafo anterior.

§ 4º Nas embalagens, as cláusulas de advertên-
cia a que se refere o § 2º deste artigo serão seqüenci-
almente usadas, de forma simultânea ou rotativa,
nesta última hipótese devendo variar no máximo a
cada cinco meses, inseridas, de forma legível e os-
tensivamente destacada, em uma das laterais dos
maços, carteiras ou pacotes que sejam habitualmen-
te comercializados diretamente ao consumidor.

§ 5º Nos pôsteres, painéis, cartazes, jornais e
revistas, as cláusulas de advertência a que se refere
o § 2º deste artigo serão seqüencialmente usadas, de
forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
variando no máximo a cada cinco meses, devendo
ser escritas de forma legível e ostensiva.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PARECERES

PARECER Nº 665, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 131, de
2000, do Presidente da República, enca-
minhando ao Senado Federal proposta
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para que seja autorizada a República Fede-
rativa do Brasil a contratar operações de
crédito externo no valor total de
US$212,645,000.00 (duzentos e doze mi-
lhões, seiscentos e quarenta e cinco mil dó-
lares dos Estados Unidos da América), junto
ao Banque Nationale de Paris – BNP, desti-
nadas ao financiamento da aquisição de
bens e serviços para os Projetos
Pró-Amazônia/PROMOTEC.

Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

O Presidente da República encaminha para
exame do Senado Federal proposta para que seja au-
torizada a República Federativa do Brasil a contratar
operações de crédito externo no valor total de
US$212,645,000.00 (duzentos e doze milhões, seis-
centos e quarenta e cinco mil dólares dos Estados
Unidos da América), junto a um consórcio liderado
pelo Banque Nationale de Paris – BNP.

Os recursos advindos dessas operações de cré-
dito destinam-se ao financiamento de oitenta e cinco
por cento dos bens e serviços a serem importados
pela República Federativa do Brasil, referentes à par-
te francesa, no valor de US$167,998,250.00 e ao fi-
nanciamento relativo aos 15% restantes dos bens e
serviços a serem importados, no valor de
US$44,646,750.00, montante esse destinado ao pa-
gamento do sinal relativo à referida importação, par-
cela à vista do valor dos bens, de US$29,646,750.00,
e dos serviços a serem prestados por empresas bra-
sileiras, no montante de US$15,000,000.00 (tranche
brasileiro). Esses financiamentos integram os Proje-
tos Pró-Amazônia/Promotec, a serem executados
pelo Departamento de Polícia Federal – DPF/MJ.

De acordo com informações da Secretaria do
Tesouro Nacional, o custo total desses Projetos al-
cança US$425.29 milhões, a serem financiados, 50%
pelo consórcio liderado pelo BNP, parte francesa, e os
outros 50%, parte alemã, financiados pelo KfW. No-
te-se que ambos financiamentos desdobram-se em
dois contratos, principal e complementar.

Os contratos de empréstimos ora submetidos à
apreciação do Senado Federal buscam viabilizar o
fornecimento de bens e serviços necessários à exe-
cução dos Projetos Pró-Amazônia/Promotec que,
respectivamente, objetivam:

1 – Pró-Amazônia – Fortalecer e garantir a pre-
sença da Policia Federal na Amazônia Legal, consti-
tuindo-se em importante instrumento para o êxito do

Governo Federal na implementação da Política Naci-
onal Integrada para a região amazônica.

2 – Promotec – Possibilitar a atuação global e
permanente da Polícia Federal nas regiões do territó-
rio nacional não abrangidas pelo Projeto
Pró-Amazônia.

Esses empréstimos externos apresentarão as
seguintes características financeiras:

devedor: República Federativa do Brasil/Minis-
tério da Justiça;

credor: Banque Nationale de Paris – BNP;
executor: Departamento da Polícia Federal/MJ;
Operaçâo Principal (modalidade buyer‘s crédit)
valor: US$167,998,250.00 (cento e sessenta e

sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzen-
tos e cinqüenta dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica);

objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços referentes à parte francesa;

carência: a primeira parcela de amortização
será devida 6 (seis) meses após a data de encerra-
mento do período a que se refere cada tranche se-
mestral;

juros: CIRR, (Comercial Interest Refference
Rate) vigente na data de assinatura do contrato, ven-
cíveis semestralmente, devidos nas mesmas datas
de vencimentos das amortizações;

comissão de compromisso: 0,375% ao ano, tri-
mestralmente, sobre os saldos devedores não de-
sembolsados do empréstimo, devido a partir da data
de assinatura do contrato;

comissão de administração: 0,50% flat sobre o
valor do financiamento, devido em até trinta dias após
o registro final do ROF da operação pelo Bacen;

desembolso: conforme as solicitações de de-
sembolso formais, referentes aos bens fornecidos e
serviços prestados a cada período de seis meses,
agrupados em tranches semestrais, tendo como da-
ta-limite 78 meses após a data de assinatura do con-
trato; e

amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais,
consecutivas e iguais, para cada tranche semestral.

Operação Paralela I (financiamento do down
payment):

valor: US$ 29.646.750,00;
objetivo: financiamento de 15% do valor dos

bens e serviços referentes à parte francesa;
desembolso: adiantamento integral à Sofremi,

após cumpridas as condições prévias ao primeiro de-
sembolso, conforme estipulado no contrato comerci-
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al, tendo como data limite 12 meses após a data de
assinatura do contrato;

carência: a primeira parcela de amortização
será devida na Due date (datas semestrais a contar
da data de assinatura do contrato de empréstimo) que
ocorrer no primeiro semestre de 2001;

amortização: a quantidade de parcelas semes-
trais, iguais e consecutivas, dependerá da data de as-
sinatura do contrato, pois a última parcela será devida
cinco anos após aquela data. Serão no mínimo nove
parcelas;

juros: Libor 6m mais spread de 3,6% ao ano,
vencíveis semestralmente;

comissão de compromisso: 0,30% ao ano, tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato, e

comissão de administração: 0,85% flat sobre o
valor do financiamento, devido em até 30 dias após o
registro final do ROF da operação pelo Bacen.

Operação Paralela II (financiamento da tranche
brasileira)

valor: US$15.000.000,00;
objetivo: financiamento de 50% do valor dos

serviços a serem prestados por empresas brasileiras
no âmbito dos contratos em tela;

desembolso: conforme solicitações de desem-
bolso formais, não podendo ultrapassar 17,5% do
montante desembolsado no âmbito da operação
principal (buyer’s crédit) e do financiamento do sinal,
mediante créditos em conta especial;

carência: a primeira parcela de amortização
será devida cinqüenta e quatro meses após a data de
assinatura do contrato de empréstimo;

amortização: seis parcelas semestrais, iguais e
consecutivas;

juros: Libor 6m mais spread de 4,2% ao ano,
vencíveis semestralmente;

comissão de compromisso: 0,30% ao ano, tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato, e

comissão de administração: 0,85% flat sobre o
valor do financiamento, devido em até 30 dias após o
registro final do ROF da operação pelo Bacen.

II – Voto do Relator

Essas operações de crédito externo estão sujei-
tas às condições e exigências definidas na Constitui-

ção Federal e na Resolução nº 96, de 1989, do Sena-
do Federal, às quais cabem os seguintes esclareci-
mentos:

a) os limites de endividamento da União, estipu-
lados nos arts. 2º, 3º e 4º da referida resolução são
atendidos, conforme é informado no Parecer
STN/COREF/DIREF Nº 203, de 5 de junho de 2000.

Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Secre-
taria do Tesouro Nacional, anexo ao processo em
exame, contém os dados comprobatórios do cumpri-
mento dos limites de endividamento da União, confor-
me exigido pela Resolução nº 96/89.

b) os pareceres da Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, PGN/COF/ nºs 966 e 967, de 2000,
encaminhados ao Senado Federal, no exame das
cláusulas das minutas contratuais, conclui que elas
são admissíveis e estão de acordo com a legislação
brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o
disposto no art. 5º da Resolução nº 96/89, que veda
disposição contratual de natureza política ou atenta-
tória à soberania nacional e à ordem pública.

c) relativamente à exigência constitucional de
que programas ou projetos constem do Plano Pluria-
nual e da Lei Orçamentária Anual, é informado pela
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estraté-
gicos que os investimentos previstos para aplicação
nos projetos mencionados encontram-se amparados
no Projeto de Lei do Plano Plurianual da União para o
quadriênio 2000–2003.

Ademais, de acordo com as informações presta-
das pela Secretaria de Orçamento Federal e com os
cronogramas estimativos encaminhados pelo Minis-
tério da Justiça referentes à totalidade dos contratos a
serem celebrados no âmbito dos projetos em exame,
conclui a Secretaria do Tesouro Nacional que os cré-
ditos orçamentários ora disponíveis deverão ser sufi-
cientes para o início da execução do
Pró-Amazônia/Promotec no exercício em curso.

A Comissão de Controle e Gestão Fiscal – CCF,
por meio da Recomendação nº 15/00, que teve
anuência do Ministro da Fazenda, recomendou, face
a relevância dos projetos, a contratação das referidas
operações de crédito, encaminhando o pleito para a
apreciação do Senado Federal. Deverá, todavia, o
Ministério da Justiça adotar as medidas pertinentes
para a inclusão nos orçamentos anuais de todos os
recursos necessários ao cumprimento das respecti-
vas obrigações contratuais.

Não é demais enfatizar que essas operações de
crédito foram credenciadas pelo Banco Central do
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Brasil, nos termos da Carta-CREDE-99/068, de 24 de
novembro de 1999, revalidada posteriormente.

Ressalte-se, por fim, que, de acordo com cálcu-
los estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, as operações de crédito pretendidas deve-
rão implicar custos efetivos equivalentes a 8,27% ao
ano, para o buyer’s crédit, 11,34% ao ano, para o fi-
nanciamento do down payment e 12,55% ao ano,
para o financiamento da tranche brasileira. Essas es-
timativas de custo, para contratações em dólares nor-
te-americanos, são consideradas aceitáveis por
aquela Secretaria.

Somos, assim, pela autorização pleiteada pela
Mensagem nº 131, de 2000, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 64, DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operações de crédito ex-
terno no valor total de US$212,645,000.00
(duzentos e doze milhões, seiscentos e
quarenta e cinco mil dólares dos Estados
Unidos da América), junto ao Banque Nati-
onale de Paris – BNP.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operações de crédito externo no va-
lor total de US$212,645,000.00 (duzentos e doze mi-
lhões, seiscentos e quarenta e cinco mil dólares dos
Estados Unidos da América), junto ao Banque Natio-
nale de Paris – BNP.

§ lº Os recursos advindos dessas operações de
crédito destinam-se ao financiamento da aquisição de
bens e serviços para os Projetos
Pró-Amazônia/PROMOTEC, a serem executados
pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério
da Justiça.

§ 2º A contratação da operação de crédito referi-
da no caput fica condicionada à existência de prévia
dotação orçamentária, suficiente para a cobertura do
fluxo financeiro estimado para o cumprimento das
obrigações contratuais anuais.

Art. 2º As condições financeiras básicas das
operações de crédito são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Justiça;

II – credor: Banque Nationale de Paris – BNP;
III – executor: Departamento da Polícia Fede-

ral/MJ;
IV – operação principal (modalidade buyer’s

crédit):

a) valor: US$167,998,250.00 (cento e sessenta
e sete milhões, novecentos e noventa e oito mil, du-
zentos e cinqüenta dólares dos Estados Unidos da
América);

b) objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços referentes à parte francesa;

c) carência: a primeira parcela de amortização
será devida 6 (seis) meses após a data de encerra-
mento do período a que se refere cada tranche se-
mestral;

d) juros: CIRR (Comercial Interest Refference
Rate) vigente na data de assinatura do contrato, ven-
cíveis semestralmente, devidos nas mesmas datas
de vencimentos das amortizações;

e) comissão de compromisso: 0,375% ao ano,
trimestralmente, sobre os saldos devedores não de-
sembolsados do empréstimo, devido a partir da data
de assinatura do contrato;

f) comissão de administração: 0,50% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até trinta dias
após o registro final do ROF da operação pelo Bacen;

g) desembolso: conforme as solicitações de de-
sembolso

formais, referentes aos bens fornecidos e servi-
ços prestados a cada período de seis meses, agrupa-
dos em tranches semestrais, tendo como data limite
78 meses após a data de assinatura do contrato; e

h) amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais,
consecutivas e iguais, para cada tranche semestral;

V – operação paralela I (financiamento do down
payment):

a) valor: US$29,646,750.00;
b) objetivo: financiamento de 15% do valor dos

bens e serviços referentes à parte francesa;
c) desembolso: adiantamento integral à Sofre-

mi, após cumpridas as condições prévias ao primeiro
desembolso, conforme estipulado no contrato comer-
cial, tendo como data limite 12 meses após a data de
assinatura do contrato;

d) carência: a primeira parcela de amortização
será devida na due date (datas semestrais a contar
da data de assinatura do contrato de empréstimo) que
ocorrer no primeiro semestre de 2001;

e) amortização: a quantidade de parcelas se-
mestrais, iguais e consecutivas, dependerá da data
de assinatura do contrato, pois a última parcela será
devida cinco anos após aquela data. Serão no míni-
mo nove parcelas;

f) juros: Libor 6m mais spread de 3,6% ao ano,
vencíveis semestralmente;
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g) comissão de compromisso: 0,30% ao ano, tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato, e

h) comissão de administração: 0,85% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até 30 dias após
o registro final do ROF da operação pelo Bacen.

VI – operação paralela II (financiamento da tran-
che brasileira)

a) valor: US$15,000,000.00;
b) objetivo: financiamento de 50% do valor dos

serviços a serem prestados por empresas brasileiras
no âmbito dos contratos em tela;

c) desembolso: conforme solicitações de de-
sembolso formais, não podendo ultrapassar 17,5%
do montante desembolsado no âmbito da operação
principal (buyer"s crédit) e do financiamento do sinal,
mediante créditos em conta especial;

d) carência: a primeira parcela de amortização
será devida cinqüenta e quatro meses após a data de
assinatura do contrato de empréstimo;

e) amortização: seis parcelas semestrais, iguais
e consecutivas;

f) juros: Libor 6m mais spread de 4,2% ao ano,
vencíveis semestralmente;

g) comissão de compromisso: 0,30% ao ano, tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato, e

h) comissão de administração: 0,85% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até 30 dias após
o registro final do ROF da operação pelo Bacen.

Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos financeiros poderão ser alte-
radas em função da data de assinatura dos contratos.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida num prazo de quinhentos e
quarenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Gilberto Mestrinho, Rela-
tor – Ricardo Santos – Paulo Hartung – Romero
Jucá – Francelino Pereira – Eduardo Suplicy – He-
loisa Helena (Abstenção) – Paulo Souto – Agnelo
Alves – Romeu Tuma – Jefferson Peres – Lúdio
Coelho – José Alencar – Moreira Mendes.

PARECER Nº 666, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos sobre a Mensagem nº 132, de 2000 (nº
813/2000, na origem) do Senhor Presiden-
te da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de
operações de crédito externo, nos valores
de US$167,998,250.00 (cento e sessenta e
sete milhões, novecentos e noventa e oito
mil, duzentos e cinqüenta dólares dos
Estados Unidos da America) e
US$44,646,750.00 (quarenta e quatro mi-
lhões seiscentos e quarenta e seis mil,
setecentos e cinqüenta dólares dos Esta-
dos Unidos da América), entre a Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Kreditanstalt
für Wiederaufbau – KfW, destinadas, a
primeira, ao financiamento de oitenta e
cinco por cento do valor dos bens e ser-
viços referentes à parte alemã, que inte-
gram o projeto Pró-Amazônia/ Promotec,
e, a segunda, a quinze por cento da res-
pectiva aquisição, bem como de serviços
a serem prestados por empresas brasilei-
ras (tranche brasileira).

Relator: Senador Romero Juca

I – Relatório

O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou a
esta Casa a Mensagem nº 132, de 2000, que propõe
ao Senado Federal seja autorizada a contratação de
operações de crédito externo, nos valores de
US$167,998,250.00 (cento e sessenta e sete mi-
lhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e
cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) e
44,646,750.00 (quarenta e quatro milhões, seiscen-
tos e quarenta e seis mil setecentose cinqüenta dóla-
res dos Estados Unidos da América), entre a ‘Repú-
blica Federativa do Brasil e o Kreditanstalt für Wiede-
raufbau – KfW. Tais recursos serão destinados ao fi-
nanciamento da aquisição de bens e serviços para os
Projetos PróAmazônia/Promotec, a serem executa-
dos pelo Departamento de Polícia Federal – DPF-MJ.

As operações de crédito em questão apresen-
tam as seguintes características financeiras:

Operação Principal (Modalidade Crédito ao
Comprador)

a) valor pretendido: US$167,998,250.00 (cento
e sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e
oito mil duzentos e cinqüenta dólares dos Estados
Unidos da América);
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b) objetivo: financiamento de 85% do valor dos
bens e serviços referentes à parte alemã;

c) desembolso: ao fornecedor, conforme as soli-
citações de desembolso formais, referentes aos bens
fornecidos e serviços prestados a cada período de
seis meses, agrupados em tranches semestrais, ten-
do como data limite 30-10-2006;

d) carência: a primeira parcela de amortização
será devida 6 (seis) meses após a data de encerra-
mento do período a que se refere cada tranche se-
mestral;

e) amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, para cada tranche semestral;

f) juros: Libor 6m mais spread de 0,75% a.a.,
vencíveis semestralmente, devidos nas datas 30-3 e
30-9 de cada ano até o início da amortização. Posteri-
ormente, devidos nas mesmas datas de vencimento
das amortizações. Haverá a possibilidade de conver-
são futura da citada taxa flutuante sobre o montante
desembolsado, integral ou parcialmente, para uma
taxa fixa vigente à época, desde que a referida por-
ção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior
a US$5 milhões

g) comissão de compromisso: 0,30% a.a., trimes-
tralmente, sobre o saldo não desembolsado do em-
préstimo devido a partir da data de assinatura do con-
trato; e

h) comissão de administração: 0,50% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até 45 dias após
a assinatura do contrato.

Operação Paralela 1 (Financiamento do Sinal)
a) valor pretendido: Us$29,646,750.00 (vinte e

nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil sete-
centos e cinqüenta dólares dos Estados Unidos da
América);

b) objetivo: financiamento de 15% do valor dos
bens e serviços referentes à parte alemã;

c) desembolso: adiantamento integral à Sofre-
mi, após cumpridas as condições prévias ao primeiro
desembolso, conforme estipulado no contrato comer-
cial;

d) carência: a primeira parcela de amortização
18 (dezoito) meses após a data de assinatura do con-
trato de empréstimo;

e) amortização: 8 (oito) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas;

f) juros: Libor 6m mais spread de 3,6% a.a.,
vencíveis semestralmente, devidos nas datas 30-3 e
30-9 de cada ano até o início da amortização. Posteri-

ormente, devidos nas mesmas datas de vencimento
das amortizações. Haverá a possibilidade de conver-
são futura da citada taxa flutuante sobre o montante
desembolsado, integral ou parcialmente, para uma
taxa fixa vigente à época, desde que a referida por-
ção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior
a US$5 milhões;

g) comissão de compromisso: 0,30% a.a., tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato; e

h) comissão de administração: 0,85% ftat sobre
o valor do financiamento, devido em até 30 dias após
a assinatura do contrato.

Operação Paralela II (Financiamento da Tran-
che Brasileira)

a) valor pretendido: US$15,000,000.00, (quinze
milhões de dólares dos Estados Unidos da América);

b) objetivo: financiamento de 15% do valor dos
bens e serviços referentes à parte alemã;

c) desembolso: conforme as solicitações de de-
sembolso formais, não podendo ultrapassar 17,5%
do montante desembolsado no âmbito da operação
principal (buyer’s credit) e do financiamento do sinal,
tendo como data limite 30-10-2004;

d) carência: a primeira parcela de amortização
será devida 54 (cinqüenta e quatro) meses após a
data de assinatura do contrato de empréstimo;

e) amortização: 6 (seis) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas;

f) juros: Libor 6% mais spread de 4,2% a.a.,
vencíveis semestralmente, devidos nas datas 30-3 e
30-9 de cada ano até o início da amortização. Posteri-
ormente, devidos nas mesmas datas de vencimento
das amortizações. Haverá a possibilidade de conver-
são futura da citada taxa flutuante sobre o montante
desembolsado, integral ou parcialmente, para uma
taxa fixa vigente à época, desde que a referida por-
ção, sobre a qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior
a US$5 milhões;

g) comissão de compromisso: 0,30% a.a., tri-
mestralmente, sobre o saldo não desembolsado do
empréstimo, devido a partir da data de assinatura do
contrato; e

h) comissão de administração: 0,85% flat sobre
o valor do financiamento, devido em até 30 dias após
a assinatura do contrato.

Tratam-se de operações de crédito externo, na
modalidade financiamento à importação, que irão via-
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bilizar parte dos financiamentos necessários à execu-
ção do Projeto Pró-Amazônia e do Projeto de Amplia-
ção e Modernização das Unidades Operacionais e do
Segmento Técnico-Científico da Policia Federal
(PROMOTEC).

O Projeto Pró-Amazônia tem como objetivo for-
talecer e garantir a presença da Polícia Federal na
Amazônia Legal, constituindo-se um importante ins-
trumento para o êxito do Governo Federal na imple-
mentação da Política Nacional Integrada para a Re-
gião Amazônica. Tal política tem como meta final a
elevação da qualidade de vida das populações da re-
gião, mediante o crescimento econômico sustentável,
o pleno aproveitamento das potencialidades naturais
e culturais, bem como a internalização e melhor distri-
buição de suas riquezas.

Por sua vez, o Projeto de Ampliação e Moderni-
zação das Unidades Operacionais e do Segmento
Técnico-Científico da Polícia Federal (PROMOTEC)
possibilitará uma atuação global e permanente da Po-
lícia Federal nas regiões do território nacional não
abrangidas pelo Projeto Pró-Amazônia, mediante o
fortalecimento institucional das atuais unidades e na
fixação de novas unidades operacionais em áreas crí-
ticas, dotadas de pessoal devidamente treinado e de
recursos materiais com tecnologia adequada para a
sua operação, visando à prevenção e à repressão à
criminalidade segundo a competência do DPF.

Do custo total de US$425.29 milhões dos dois
projetos, 50% deverão ser financiados pelo consórcio
liderado pelo BNP (parte francesa) e os outros 50%
deverão ser financiados pelo KfW (parte alemã).
Cada credor ofereceu seu financiamento mediante
dois contratos. O primeiro, para cada credor, contan-
do com a cobertura das agências oficiais de seus res-
pectivos países, na modalidade buyer’s credit (cré-
dito ao comprador), destinam-se ao financiamento de
85% dos bens e serviços a serem importados pela
República Federativa do Brasil, no valor de
US$167,998,250.00 cada. Paralelamente, os contra-
tos, no valor de US$44,646,750.00 cada, desti-
nam-se ao financiamento dos 15% restantes dos
bens e serviços a serem importados, a título de down
payment (sinal) – US$29,646,750.00 cada, e ao fi-
nanciamento de serviços a serem prestados por em-
presas brasileiras (tranche brasileiro) –
US$15,000,000.00 cada.

Aplicam-se a esta operação os limites estabele-
cidos pela Resolução nº 96, de 1989, restabelecida

pela Resolução nº17, de 1992, ambas do Senado Fe-
deral.

Acompanha o pedido o Parecer
STN/COREF/DIREF nº 195, de 31 de maio de 2000,
da Secretaria do Tesouro Nacional, que declarou ha-
ver margem nos limites de endividamento da União
para a contratação da operação de crédito, e se mani-
festou favoravelmente à contratação desde que se-
jam solucionadas as seguintes pendências:

a) sejam atendidas as condições prévi-
as aos desembolsos mencionadas nas cláu-
sulas 11.1, 11.2 e 11.3 do Contrato de Crédi-
to (principal) e nas cláusulas 10.1, 10.2 e
10.3 do Contrato de Empréstimo (sinal e
tranche brasileira);

b) que a KfW tenha obtido a garantia da
República Federativa da Alemanha, e que tal
garantia esteja em pleno vigor e efeito;

c) deverá ser confirmada a disponibili-
dade dos créditos orçamentários destinados
ao Pró-Amazônia/Promotec, considerando
os limites e restrições estipulados por meio
do Decreto nº 3.473, de 18-5-2000, para o
Ministério da Justiça.

O Parecer PGFN/COF nº 964/2000, da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional, constatou que
foram cumpridas as formalidades prévias à contrata-
ção estabelecidas na Constituição Federal, na Re-
solução nº 96, de 15 de dezembro de 1989, restabe-
lecida pela Resolução nº 17, de 5 de junho de 1992,
ambas do Senado Federal, no Decreto-Lei nº 1.312,
de 15 de fevereiro de 1974, na Portaria MEFP nº
497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria
MEFP nº 650, de lº de outubro de 1992, e nos de-
mais dispositivos legais e regulamentares pertinen-
tes.

É ressaltado no referido parecer que o Tribunal
de Contas da União, em atendimento a uma solicita-
ção do Senado Federal, realizou inspeção extraordi-
nária nas contratações, efetuadas pelo Departamento
de Polícia Federal, da empresa Sociedade Francesa
de Exportação de Materiais, Sistemas e Serviços –
SOFREMI, e da Fundação Aplicações de Tecnologias
Críticas – ATECH, em que ocorreu dispensa de licita-
ção, sob o fundamento de segurança nacional. O
TCU decidiu acolher as razões de justificativa apre-
sentadas relativamente às contratações da Sofremi,
visando à aquisição de equipamentos e materiais
para os projetos Pró-Amazônia e Promotec, com fun-
damento no inciso XIV, art. 24, da Lei nº 8.666/93,
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bem como da Atech, objetivando a prestação de ser-
viços especializados para a implantação e execução
dos mencionados projetos, com base no inciso II, art.
25 da supracitada normal legal.

Segundo, ainda, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, a minuta contratual contém cláusulas ad-
missíveis segundo a legislação brasileira, tendo sido
observado o disposto no art. 5º da Resolução nº 96,
de 1989, do Senado Federal, que veda disposição
contratual de natureza política atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e
às leis brasileiras, bem assim que implique compen-
sação automática de débitos e créditos.

É o relatório.

II – Voto

A análise da documentação apresentada confir-
mou o atendimento de todas as condições impostas
pela Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal e
pelos demais instrumentos legais. Nada há a opor
quanto à legalidade da operação.

A fim de atender às restrições apontadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional, julgamos convenien-
te estabelecer que, preliminarmente à formalização
dos instrumentos contratuais, deve ser comprovado o
cumprimento das condicionalidades mencionadas no
parecer daquela instituição.

A análise, quanto ao mérito do empréstimo, é fa-
vorável. As operações financeiras sob análise irão fi-
nanciar dois projetos da mais alta relevância. O Proje-
to Pró-Amazônia irá fortalecer a presença da Polícia
Federal na Amazônia Legal, uma antiga reivindicação
dos moradores da região. E o Promotec possibilitará
uma atuação global e permanente da Polícia Federal
nas regiões do território nacional não abrangidas pelo
Projeto Pró-Amazônia. Ambos os projetos estão vol-
tados para o aperfeiçoamento da Polícia Federal, tan-
to em nível de treinamento de pessoal quanto na do-
tação de recursos materiais de alta tecnologia, e de-
vem contribuir para sua maior eficiência na preven-
ção e na repressão à criminalidade.

Diante do exposto, concluímos pela aprovação
do pleito nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65, DE 2000

Autoriza a União a contratar opera-
ções de crédito externo, nos valores de
US$167,998,250.00 (cento e sessenta e
sete milhões, novecentos e noventa e
oito mil, duzentos e cinqüenta dólares

dos Estados Unidos da América) e
US$44,646,750.00 (quarenta e quatro mi-
lhões, seiscentos e quarenta e seis mil,
setecentos e cinqüenta dólares dos Esta-
dos Unidos da América), entre a Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Kreditanstalt
für Wiederaufbau – KfW, destinadas, a
primeira, ao financiamento de oitenta e
cinco por cento do valor dos bens e ser-
viço referentes à parte alemã, que inte-
gram o projeto Pró-Amazônia/Promotec,
e, a segunda, a quinze por cento da res-
pectiva aquisição, bem como de serviços
a Serem prestados por empresas brasilei-
ras (tranche brasileira).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos do art.

52, V, da Constituição Federal e da Resolução nº 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, do Senado Federal, a contratar operações de
crédito externo com o Kreditanstalt für Wiederaufbau
– KfW, nos valores de US$167,998,250.00 (cento e
sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito
mil, duzentos e cinqüenta dólares dos Estados Uni-
dos da América) e US$44,646,750.00 (quarenta e
quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil sete-
centos e cinqüenta dólares dos Estados Unidos da
América), entre a República Federativa do Brasil e o
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW.

Parágrafo único. Os recursos referidos no ca-
put serão utilizados no financiamento dos bens e ser-
viços referentes à parte alemã, que integram o projeto
Pró-Amazônia e o projeto Promotec.

Art. 2º Como condição prévia à contratação das
operações de crédito de que tratam esta Resolução,
devem ser solucionadas as seguintes pendência:

I – a União deverá comprovar ter aten-
dido às condições prévias aos desembolsos
mencionadas nas cláusulas 11.1, 11.2 e
11.3 do Contrato de Crédito (principal) e nas
cláusulas 10.1, 10.2 e 10.3 do Contrato de
Empréstimo (sinal e tranche brasileira);

II – o KfW deverá comprovar ter tido a
Garantia da República Federativa da Alema-
nha, nos termos da cláusula 11.4 do Contra-
to de Crédito (principal) e da

cláusula 10.4 do Contrato de Emprésti-
mo (sinal e tranche brasileira);

III – deverá ser confirmada a disponibi-
lidade dos créditos orçamentários destina-
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dos ao Pró-Amazônia/Promotec, conside-
rando os limites e restrições estipulados por
meio do Decreto nº 3.473, de 18-5-2000,
para o Ministério da Justiça.

Art. 3º As operações de crédito mencionadas
no artigo lº apresentam as seguintes características
financeiras:

§ lº Operação Principal (Modalidade Crédito ao
Comprador)

I – valor pretendido: US$167,998,250.00
(cento e sessenta e sete milhões, novecen-
tos e noventa e oito mil duzentos e cinqüen-
ta dólares dos Estados Unidos da América);

II – objetivo: financiamento de 85% do
valor dos bens e serviços referentes à parte
alemã;

III – desembolso: ao fornecedor, con-
forme as solicitações de desembolso forma-
is, referentes aos bens fornecidos e serviços
prestados a cada período de seis meses,
agrupados em tranches semestrais, tendo
como data limite 30-10-06;

IV – carência: a primeira parcela de
amortização será devida 6 (seis) meses
após a data de encerramento do período a
que se refere cada tranche semestral;

V – amortização: 20 (vinte) parcelas
semestrais, iguais e consecutivas, para
cada tranche semestral;

VI – juros: Libor 6m mais spread de
0,75% a. a., vencíveis semestralmente, de-
vidos nas datas 30-3 e 30-9 de cada ano até
o início da amortização. Posteriormente, de-
vidos nas mesmas datas de vencimento das
amortizações. Haverá a possibilidade de
conversão futura da citada taxa flutuante so-
bre o montante desembolsado, integral ou
parcialmente para uma taxa fixa vigente à
época, desde que a referida porção, sobre a
qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a
US$5 milhões;

VII – comissão de compromisso:
0,30% a.a., trimestralmente, sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, devido a
partir da data de assinatura do contrato; e

VIII – comissão de administração:
0,50% flat sobre o valor do financiamento,
devido em até 45 dias após a assinatura do
contrato.

§ 2º Operação Paralela 1 (Financiamento do
Sinal)

I – valor pretendido: Us$29,646,750.00
(vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta
e seis mil setecentos e cinqüenta dólares
dos Estados Unidos da América);

II – objetivo: financiamento de 15% do
valor dos bens e serviços referentes à parte
alemã;

III – desembolso: adiantamento inte-
gral à Sofremi, após cumpridas as condi-
ções prévias ao primeiro desembolso, con-
forme estipulado no contrato comercial;

IV – carência: a primeira parcela de
amortização será devida 18 (dezoito) meses
após a data de assinatura do contrato de
empréstimo;

V – amortização: 8 (oito) parcelas se-
mestrais, iguais e consecutivas;

VI – juros: Libor 6m mais spread de
3,6% a.a., vencíveis semestralmente, devi-
dos nas datas 30-3 e 30-9 de cada ano até
o início da amortização. Posteriormente, de-
vidos nas mesmas datas de vencimento das
amortizações. Haverá a possibilidade de
conversão futura da citada taxa flutuante so-
bre o montante desembolsado, integral ou
parcialmente para uma taxa fixa vigente à
época, desde que a referida porção, sobre a
qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a
US$5 milhões;

VII – comissão de compromisso:
0,30% a.a., trimestralmente, sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, devido a
partir da data de assinatura do contrato; e

VIII – comissão de administração:
0,85% flat sobre o valor do financiamento,
devido em até 30 dias após a assinatura do
contrato.

§ 3º Operação Paralela II (Financiamento da
Tranche brasileira)

I – valor pretendido: US$15,000,000.00
(quinze milhões de dólares dos Estados
Unidos da América);

II – objetivo: financiamento de 15% do
valor dos bens e serviços referentes à parte
alemã;

III – desembolso: conforme as solicita-
ções de desembolso formais, não podendo
ultrapassar 17,5% do montante desembol-
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sado no âmbito da operação principal (bu-
yer’s credit) e do financiamento do sinal,
tendo como data limite 30-10-2004;

IV – carência: a primeira parcela de
amortização será devida 54 (cinqüenta e
quatro) meses após a data de assinatura do
contrato de empréstimo;

V – amortização: 6 (seis) parcelas se-
mestrais, iguais e consecutivas;

VI – juros: Libor 6% mais spread de
4,2% a.a., vencíveis semestralmente, devi-
dos nas datas 30-3 e 30-9 de cada ano até
o início da amortização. Posteriormente, de-
vidos nas mesmas datas de vencimento das
amortizações. Haverá a possibilidade de
conversão futura da citada taxa flutuante so-
bre o montante desembolsado, integral ou
parcialmente, para uma taxa fixa vigente à
época, desde que a referida porção, sobre a
qual incidirá a taxa fixa, não seja inferior a
US$5 milhões;

VII – comissão de compromisso:
0,30% a.a., semestralmente, sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, devido a
partir da data de assinatura do contrato; e

VIII – comissão de administração:
0,85% flat sobre o valor do financiamento,
devido em até 30 dias após a assinatura do
contrato.

Art. 4º A autorização concedida por esta reso-
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contado da data de sua publicação.

Art. 50 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Romero Jucá, Relator – Pa-
ulo Hartung – Ricardo Santos – Francelino Pereira
– Eduardo Suplicy – Heloísa Helena (abstenção) –
Paulo Souto – José Alencar – Gilberto Mestrinho –
Lúdio Coelho – Jefferson Péres – Romeu Tuma –
Agnelo Alves – Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

A Presidência comunica ao Plenário que o Pro-
jeto de Lei da Câmara n.º 33, de 2000, lido anterior-
mente, terá tramitação com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1º, da
Constituição, combinado com o art. 375 do Regimen-
to Interno.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos, onde poderá, de acordo com os arts. 122, II,
”b“, e 375, I, do Regimento Interno, receber emendas,
pelo prazo único de cinco dias úteis.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que os Projetos de Re-
solução n.ºs 64 e 65, de 2000, resultantes de parece-
res lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa para o
recebimento de emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 360, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 74 do

Regimento Interno do Senado Federal, seja criada
Comissão Temporária, composta de nove membros
titulares e de sete suplentes, obedecido o princípio da
proporcionalidade partidária, para, no prazo de no-
venta dias, conhecer, discutir e consolidar a legisla-
ção vigente e em tramitação no Congresso Nacional,
sobre direitos e vantagens dos idosos, com o objetivo
de elaborar proposição legislativa que disponha so-
bre o Estatuto do Idoso.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Luiz
Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será incluído em Ordem do Dia oportuna-
mente, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Su-
plicy.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a retirada de

tramitação em definitivo do PLS nº 621/99, de minha
autoria, que “dispõe sobre o tratamento tributário apli-
cável à bagagem de viajantes”.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Sena-
dor Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O re-
querimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, em conformidade com o art. 256, §
2º, II, b, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Su-
plicy.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 362 DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o PRS

nº 80/99, de minha autoria, seja desapensado do
PRS nº 81/99, de forma a retomar sua tramitação
própria.

Justificação

Tendo em vista a especificidade da matéria e a
urgência de sua tramitação, não é plausível sua tra-
mitação conjunta com outros projetos menos impen-
dentes.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ro-
berto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O re-
querimento lido será publicado e posteriormente in-
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II,
c, item 8, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre
a mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo
Suplicy.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 177, DE 2000

Acrescenta parágrafo ao art. 4º do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O art. 4º do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de

outubro de 1941 (Código de Processo Penal), fica
acrescido do seguinte § 2º, passando a ser § lº o atual
parágrafo único:

“Art. 4º ..................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Para a apuração das infrações pe-

nais e da sua autoria, a polícia judiciária po-
derá infiltrar seus agentes nas quadrilhas,
desde que por prazo certo, fixado por autori-
dade judicial competente." (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

O art. 4º do Código de processo Penal, dispõe
sobre as polícias judiciárias, o exercício das suas
atividades e as circunscrições onde atuam. Com o
parágrafo a ser aditado a esse dispositivo, permi-
tir-se-á a infiltração de agentes nas quadrilhas, com
os objetivos de desbaratá-las, identificar seus inte-
grantes e demonstrar a autoria e a materialidade
dos crimes.

Portanto, com a presente proposição aborda-se
fator de relevo, destinado a permitir que o Código de
Processo Penal, por sua condição de lei geral, conte-
nha previsão de que, em casos específicos, possam
os agentes de polícia infiltrar quadrilhas, desde que
devidamente autorizados pelo juiz competente para a
causa.

Na hipótese de que trata a proposição, as políci-
as judiciárias – seja ela a Federal, com as funções de
polícia marítima, aérea e de fronteiras, seja a Polícia
Civil, que atua nos Estados, nos termos do art. 13 do
Código de Processo Penal, e do art. 69 da Lei dos Jui-
zados Especiais Criminais – estarão melhor apare-
lhadas para prevenir e combater os atos ilícitos, den-
tro da normalidade constitucional exigida pelo Estado
democrático de direito.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Lúcio
Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
De 3 de outubro de 1941(*)

Código de Processo Penal

O Presidente da República, usando da atribui-
ção que lhe confere o art. 180 da constituiçao, decreta
a seguinte lei:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO I
Do Processo em Geral

TITULO II
Do Inquérito Policial
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Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas
jurisdições e terá por fim a apuração das infrações pe-
nais e da sua autoria.

� Vide art. 144, § 1º, IV, da Constituição Federal

de 1988.

� A Instrução Normativa nº 1, de 16 de julho de

1990, atualiza e consolida normas internas no âmbito

do Departamento de Polícia Federal, sobre a condução

de procedimentos de investigação policial, atividades

cartorárias e correicionais.

Parágrafo único. A competência definida neste
artigo não excluirá a de autoridades administrativas,
a quem por lei seja cometida a mesma função.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O projeto de lei do Senado que acaba de
ser lido será publicado e remetido à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão termi-
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução nº 57, de 2000, de autoria do
Senador Roberto Requião, que revoga o § 8º do art.
132 do Regimento Interno, com o objetivo de excluir a
proibição de computar o voto do autor da proposição
no âmbito das Comissões.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria, anexada ao Projeto de Resolução nº

81, de 1999, nos termos do Requerimento nº 472, de
1999, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, e, posteriormente, à Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/384

Brasília, 21 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Teté Bezerra passa a integrar na qualidade de titular,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em substituição ao Deputado Wilson
Santos.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

OF/GAB/l/Nº 386

Brasília, 21 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Alberto Fraga passa a participar, na qualidade de titu-
lar, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “com
a finalidade de apurar, em todo País, o elevado cres-
cimento de roubo de cargas transportadas pelas em-
presas de transportes rodoviários, ferroviários e
aquaviários” em substituição ao Deputado Eunício
Oliveira.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDB/PST/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão fe-
itas as substituições solicitadas.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me
inscreva para usar da palavra na prorrogação do
Expediente, em uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito para esse fim em primeiro lugar.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço que V. Exª me inscreva
também para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A sua
inscrição fica feita em segundo lugar.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª pela ordem.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, da mesma forma, solicito a mi-
nha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE ( Geraldo Melo) – V. Exª é
o terceiro inscrito.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-
mos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli-
no Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nós, os moradores das cidades
médias e grandes deste País, estamos vivendo sob o
regime do medo. Os que habitam as favelas fogem
espavoridos dos constantes tiroteios envolvendo poli-
ciais e traficantes. Mulheres e crianças têm sido atin-
gidas mortalmente pelo fogo cruzado, por disparos
que não se sabe de onde vieram, se dos traficantes
ou dos policiais.

Balas perdidas matam pacatos cidadãos, sur-
preendidos em pleno sono, nos apartamentos que o
destino colocou na linha de tiro dos traficantes e ban-
didos. Pessoas que retornam do trabalho, depois de
um estafante dia, são surpreendidas por bandidos
nos sinais, assaltadas e mortas. Os chamados se-
qüestros-relâmpagos se multiplicam nos estaciona-
mentos dos shoppings, dos estádios, das escolas,
dos edifícios ou até mesmo em plena rua.

Assaltantes rendem os ocupantes dos veículos
e, sob a mira de armas, com eles percorrem caixas
eletrônicas a roubar. Com muita sorte, os assaltados
voltam para casa à pé. Os menos afortunados aca-
bam mortos, carbonizados no porta-malas dos seus
veículos. Ninguém está seguro em lugar nenhum.
Nem os abastados, em seus condomínios de luxo,
nem a classe média, em seus locais de trabalho, nem
a gente simples do povo, nos transportes coletivos.

Nós, os moradores das cidades, somos prisio-
neiros dentro de nossas casas. Cães amestrados,
grades pontiagudas, sistemas de vídeo – para quem
pode comprá-los –, tudo é utilizado com o propósito
de conseguir o mais elementar dos direitos: o direito à
segurança e à vida.

Desenvolvemos a cultura do medo e da precau-
ção. Saímos de casa e andamos na rua olhando para
os lados, paramos nos sinais de trânsito com o cora-
ção aos pulos. Quando tomamos um transporte cole-
tivo, olhamos desconfiados para todos os passagei-
ros, tentando identificar, em cada um deles, o menor
sinal de suspeição. E o pior: de nada tem adiantado
toda essa precaução.

A transmissão ao vivo, pela televisão do Brasil e
de vários países do mundo, do espetáculo dantesco
do assalto ao ônibus no Rio de Janeiro, com o trágico
desfecho conhecido e lamentado, sacudiu o País e
estimulou o Governo a agir.

O Plano Nacional de Segurança Pública, que eu
diria um plano nacional de defesa do Estado demo-
crático, anunciado ontem pelo Presidente da Repúbli-
ca Fernando Henrique Cardoso e pelo Ministro da
Justiça José Gregori, contém 124 medidas e contem-
pla investimentos de R$3 bilhões até o ano 2002.
Dessas 124 medidas, 14 são de execução imediata e
comprometem investimentos de R$700 milhões ain-
da este ano.

Os pontos centrais incluem a criação de um fun-
do para a financiar ações de segurança nos Estados;
o desbloqueio de 75% das verbas para a construção
de penitenciárias; e a intensificação da presença de
militares nas regiões de fronteira, para ajudar a com-
bater o tráfico de drogas e o contrabando.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Pois não, Senador Ney Suassuna. Com muito prazer,
ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Ontem
mesmo, na Comissão de Economia – e V. Exª dela faz
parte – votamos R$400 milhões para que a Polícia
Federal pudesse ter equipamentos e condições para
atuar contra o narcotráfico, mola principal de todo o
crime na Região Amazônica. Então, nós, do Senado
da República, estamos dando a nossa participação,
acelerando a tramitação desse processo, que chegou
há um dia. Hoje pela manhã, fizemos o relato da ma-
téria, e V. Exª foi um dos que votou favoravelmente,
como quase todos os outros membros da Comissão –
houve somente uma abstenção. Demos a nossa con-
tribuição, aprovando rapidamente os R$400 milhões
que combaterão o narcotráfico em toda a Região
Amazônica, porta principal de ingresso de tóxico em
nosso País. Parabéns pelo pronunciamento de V.
Exª!

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Anoto, Senador Ney Suassuna, Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, a informação que aca-
ba de transmitir. Hoje pela manhã, na Comissão de
Assuntos Econômicos, foi registrada a posição que
estamos assumindo no sentido da defesa da pessoa
humana e da defesa do Estado democrático de direito.

Destaca-se também a criação de mais de duas
mil vagas de agentes da Polícia Federal e convoca-
ção de mais de 460 agentes já concursados; a cria-
ção de um milhão de pontos de luz e aperfeiçoamento
de mais sete milhões e a suspensão do registro de ar-
mas até 31 de dezembro deste ano.
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O texto do Plano foi introduzido na Internet des-
de a tarde de ontem, para receber sugestões e críti-
cas de todos os interessados, até o dia 11 de agosto.

Outras medidas são a infiltração de agentes da
policia especializada em quadrilhas ou bandos; a
concentração, no Ministério da Justiça, vale dizer, na
Polícia Federal, das ações de repressão ao narcotrá-
fico e a reestruturação das polícias civis dos Estados,
para que elas possam agir integradas a outros órgãos
de segurança, inclusive da União.

Sr. Presidente, é evidente que o Plano Nacional
de Segurança Pública não é uma panacéia. É tão gra-
ve a crise de segurança que impõe o medo e o terror à
população, que mesmo medidas fortes como as
anunciadas podem reduzir a violência, mas não se
deve esperar milagres.

Há, além disso, uma desconfiança da popula-
ção em relação a medidas anunciadas pelo Governo
– e aqui falo de todos os Governos e de todos os en-
tes públicos – em relação ao combate à violência, tan-
tas foram as iniciativas fracassadas. Mas prefiro ser
otimista e acreditar que os resultados virão em curto
prazo e permanecerão para sempre.

Sr. Presidente, é preciso fazer mais. Parece-me
indispensável a elaboração de um plano específico
de combate à violência ou, talvez, de educação entre
os jovens, uma das maiores causas da criminalidade.
Um plano que contemple simultaneamente ações de
repressão às quadrilhas e de assistência econômica,
social e educacional, sobretudo aos jovens das fave-
las, que muitas vezes recorrem ao crime como única
alternativa de sobrevivência ou pela sedução, pela
miragem de uma vida tanto quanto possível saudável.

A melhoria salarial dos policiais, civis e militares,
e dos agentes de segurança em geral, é também me-
dida indispensável não só para estimulá-los a traba-
lhar mais e melhor, como, e sobretudo, para evitar as
tentações da corrupção e do envolvimento com o cri-
me.

Urge, na esfera legal, a regulamentação do art.
14 da Constituição, que trata da segurança pública.

É importante, também, a introdução do número
único da identidade civil em todo o País, para facilitar
a identificação dos criminosos e favorecer a sua cap-
tura.

É fundamental a criação de um programa espe-
cífico de segurança e de apoio econômico-social para
a população das favelas, como forma de evitar que os
seus moradores sejam atraídos pelos narcotrafican-
tes que, em muitos casos, chegam até a substituir o
poder público na oferta de serviços sociais, como es-

colas e postos médicos, com o objetivo, quase sem-
pre alcançado, de obter cobertura para suas ações
criminosas.

A presença física e ostensiva de policiais nas
ruas e praças das grandes cidades é outra medida
que nos parece indispensável. De modo geral, a sim-
ples presença do policial já desestimula a ação dos
assaltantes.

Sr. Presidente, parece-me fundamental ter a
consciência de que a crise econômica e social está na
raiz da violência. A exclusão social, a marginalização,
o desemprego, os humilhantes indicadores sociais, a
miséria e a fome são os verdadeiros motores da vio-
lência.

Não por coincidência, a Organização Mundial
de Saúde, um respeitável órgão das Nações Unidas,
acaba de divulgar uma estatística deprimente para o
Brasil. Dos 191 países que fazem parte da entidade, o
Brasil está no centésimo vigésimo quinto lugar, em
matéria de serviços de assistência sanitária a sua po-
pulação. Estamos abaixo, muito abaixo mesmo, do
Senegal, da Jamaica e da Nicarágua.

Se for considerada a distribuição de investimen-
tos em saúde em relação à renda da população, ou
seja, a capacidade de gastos de uma família em saú-
de, já excluídas as despesas com alimentação, o Bra-
sil se coloca em situação ainda pior: dos 191 países,
ocupamos o centésimo octogésimo nono lugar, ou
seja, o antepenúltimo, atrás apenas da antiga Birmâ-
nia e de Serra Leoa.

E quais as causas mais próximas desse degra-
dante quadro? Pelo menos três: a profunda desigual-
dade de distribuição de renda, setor onde somos tam-
bém um dos piores países do mundo; a virtual parali-
sação dos investimentos em saneamento básico pú-
blico, o que significa aumento da mortalidade infantil e
adulta; e a insuficiência de recursos para os progra-
mas de saúde, especialmente aqueles voltados à po-
pulação de baixa renda da periferia das grandes e
médias cidades. Os investimentos acabam benefici-
ando os mais abastados e prejudicando os mais po-
bres.

O que estamos dizendo é que, apesar da urgên-
cia e da relevância de iniciativas como o Plano Nacio-
nal de Segurança Pública e seu elevado propósito de
diminuir a curto prazo a violência das grandes cida-
des brasileiras, somente a melhoria das condições de
vida da população será capaz de reduzir substancial-
mente os níveis da criminalidade.

Paralelamente à adoção de medidas de emer-
gência para reduzir a violência ou pelo menos evitar
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que as pessoas sejam tomadas pelo desespero e
pelo descontrole provocados pelo medo e pelo pavor,
é preciso agir na área social, como está agindo o Go-
verno, mas não basta. Investir na retomada do cresci-
mento econômico, no aumento do nível de emprego,
na educação e no saneamento básico e, sobretudo,
melhorar a qualidade desses investimentos, para que
os limitados recursos orçamentários não sejam desvi-
ados para aqueles que menos necessitam deles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por vinte

minutos, tem a palavra o Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos documen-
tos que me chegou às mãos recentemente, que abor-
dam o assunto sobre a atuação das ONGs na Amazô-
nia, começa com a seguinte afirmação: ”A Amazônia
total, cuja maior área fica no Brasil, é considerada um
patrimônio da humanidade. Sua posse, pelo Brasil, é
meramente circunstancial.“ Essa é uma das reco-
mendações de um documento elaborado em Gene-
bra pelo Christian Church World Council (Conselho
Mundial de Igrejas Cristãs). E sobre as diretrizes de
ocupação da Amazônia consta o seguinte: ”Foram
contemplados com diretrizes específicas os seguin-
tes países: Venezuela nº 1, Colômbia nº 2, Peru nº 3,
Brasil nº 4, cabendo a Diretriz nº 5 aos demais países
da América do Sul“.

Consta, também, nas diretrizes de interesses in-
ternacionais o seguinte:

A posse dessa imensa área pelos paí-
ses mencionados é meramente circunstan-
cial“ (...) ”É nosso dever defender, prevenir,
lutar (...) na preservação desse imenso terri-
tório (...) patrimônio da humanidade e não
patrimônio dos países cujos territórios, pre-
tensamente, dizem lhes pertencer (...) É
nosso dever exercer forte pressão junto às
autoridades locais desse país para que não
só respeitem o nosso objetivo, mas o com-
preenda (...) É nosso dever garantir a pre-
servação do território da Amazônia e de
seus habitantes aborígenes, para o seu des-
frute pelas grandes civilizações européias,
cujas áreas naturais estejam reduzidas a
um limite crítico“... ”No caso dos países
abrangidos por essas diretrizes, é preciso
levar em consideração a pouca cultura de
seus povos, a pouca perspicácia de seus
políticos ávidos por votos que a Igreja pro-
meterá em abundância. É preciso que o ín-

dio veja e tenha consciência de que o missi-
onário é a única salvação. É preciso infiltrar
missionários e contratados, inclusive não re-
ligiosos, em todas as nações indígenas.
Aplicar o plano de Base das Missões, que
se coaduna com a presente diretriz e, den-
tro do mesmo, a posição dos nossos ho-
mens em todos os setores da atividade polí-
tica é muito importante para viabilizar estas
diretrizes (...) Nunca se deve deixar de pro-
testar contra qualquer ato que contrarie as
diretrizes aqui compreendidas.

Esta não é a primeira vez, Sr. Presidente, que
alerto a Casa para o sério risco a que está exposta a
Amazônia contemporânea. Não me refiro, no entanto,
aos riscos meramente relacionados ao processo de
desflorestamento. Mas, sim, aos violentos atentados
que inúmeras ONGs têm infligido à soberania nacio-
nal, em nome de uma suposta proteção ao meio am-
biente amazônico. A situação atual está se revestindo
de uma configuração política insustentável, para não
dizer ultrajante.

Sem dúvida, o grau de ingerência das agências
internacionais sobre o destino da Floresta Amazônica
alcança patamares jamais antes observados. Por
isso mesmo, instruído por estudos e especialistas, há
certo tempo que venho alertando para extrema liber-
dade com que a legislação brasileira aborda o assun-
to.

Os efeitos nocivos dessa interferência indevida
na vida na gerência das coisas brasileiras se acumu-
lam visivelmente. Aliás, a excessiva intromissão das
ditas organizações não-governamentais nas deci-
sões sobre o destino brasileiro já se espalha por ou-
tros espaços e domínios do País. De acordo com a re-
portagem publicada no dia 4 de junho, último domin-
go, na Folha de S. Paulo, quase um milhão de dóla-
res por ano é repassado das ONGs européias ao Mo-
vimento dos Sem-Terra, o MST, para fins de instru-
mentalização e assentamento em áreas rurais.

E eu pergunto: o que é que essas ONGs euro-
péias têm a ver com assentamento de sem-terra no
Brasil?

No caso da Amazônia, o quadro mais dramáti-
co se revela na firme intenção e nas sucessivas ten-
tativas de criação de ”nações“ indígenas, literalmen-
te falando, por parte das ONGs que lá se instalaram.
Com a finalidade visível de subtrair territórios indíge-
nas à nossa soberania, promovem verdadeira inter-
venção branca, cuja real intenção consiste em ex-
plorar as riquezas tão economicamente cobiçadas
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da Amazônia. Como prova disso, o matutino paraen-
se O Liberal publicou, em abril, matéria que denun-
cia a existência de um denominado ”Governo Mundi-
al“, cuja ação inicial em território amazônico se con-
solidaria com a recente chegada do navio Guardião
da Amazônia – se não estou enganado, de proprie-
dade de outra ONG, o Greenpeace. Sob pretexto de
vigilância, seu objetivo real consistiria na espiona-
gem e na rapinagem dos conhecimentos de nossa ri-
queza ecológica.

Em outro documento, denominado ”Amazônia
Brasileira – Ação Internacional“, consta que o início
do mapeamento da Amazônia se deu nos anos de
1950 até 1990 pelos países estrangeiros, principal-
mente os europeus e os americanos. Com a abertura
das estradas, vieram centenas de missionários es-
trangeiros por meio do CIMI – Conselho Indigenista
Missionário, com o slogan ”Catequizar os índios bra-
sileiros“. E, nos anos 70 e 80, teve início o mapea-
mento do solo e subsolo. Esse mapeamento foi reali-
zado na maior parte por satélites devidamente autori-
zados pelo Brasil, resultando no primeiro e mais com-
pleto levantamento realizado pelos países estrangei-
ros.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con-
cedo um aparte ao nobre Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador Moreira Mendes, assim como V. Exª, fico estu-
pefato com essa situação e não entendo como o nos-
so País fica tão aberto. Tenho certeza de que, se qui-
séssemos fazer o mesmo em outro país, sequer tería-
mos ingresso. Se uma ONG brasileira quisesse agir
em outro país, não teria licença para entrar. E fico
mais surpreso ainda quando vejo, por exemplo, o ter-
ritório da nação yanomami, onde circulam a toda hora
helicópteros de ONGs com a maior facilidade. Ora é
para fazer mapeamento, ora é para levar até mesmo
produtos, como minérios e pedras. Temos conheci-
mento das histórias, mas nenhuma providência é to-
mada. E, às vezes, acontece como aconteceu outro
dia: a ONG que aqui estava lutando contra uma série
de interesses brasileiros era financiada pela nossa
concorrente nos Estados Unidos. Não entendo como
se permite, com tanta facilidade, a criação de tantas
ONGs que, muitas vezes, lutam contra os interesses
nacionais. Concordo com as ONGs que estão fazen-
do um trabalho decente, como na área de saúde. Cre-
io que essas devem existir, mas muitas delas sequer
defendem o nosso interesse. E um país deve, primei-

ro, pensar nos seus interesses. Sou solidário com o
discurso de V. Exª e compartilho da mesma surpresa
e indignação.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Obri-
gado pelo aparte, Senador Ney Suassuna. Aproveito
para informá-lo que, por iniciativa dos Senadores Ber-
nardo Cabral e Mozarildo Cavalcanti, já foi colhido um
número muito grande de assinaturas, mais do que o
suficiente para instalação de uma CPI que apure
como operam as ONGs no Brasil.

Também concordo com a afirmação de V. Exª de
que existem boas e más ONGs. Devemos separar o
joio do trigo, e isso, certamente, este Senado deverá
fazer por meio dessa CPI.

Os missionários de então eram, na sua maioria,
cientistas, pesquisadores e engenheiros. Distribuí-
ram donativos e conquistaram os índios; dessa for-
ma, conseguiram seus objetivos, sem que ninguém
soubesse que eram, na realidade, o domínio da Ama-
zônia.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por
trás dessas iniciativas, persiste a idéia de que somos
incapazes de zelar pela proteção e conservação de
nosso patrimônio ambiental e de nossa rica biodiver-
sidade.

As ONGs foram criadas por países estrangeiros
para atuarem diretamente de acordo com seus inte-
resses, e as principais são da Europa e dos Estados
Unidos, agindo livremente na Amazônia. Essas orga-
nizações encontram-se infiltradas em nossas univer-
sidades, principalmente as de pesquisas na Amazô-
nia, em todas as reservas indígenas, ecológicas, em
centros de pesquisas no meio da selva, na política,
nos meios de comunicação, nas religiões e em muitas
associações. E, mais recentemente, de forma avas-
saladora, no Ministério do Meio Ambiente, ocupando
por seus prepostos os postos chave daquele Ministé-
rio. Agem como se fossem proprietários das reservas
e chegam até a cobrar pedágio. A ocupação da nossa
Amazônia está acontecendo de acordo com as diretri-
zes definidas por eles, como mencionei no início des-
te pronunciamento.

Em vista disso, temos a convicção de que o for-
talecimento das ONGs na Amazônia constitui perigo
fatal, do qual nem o Governo nem a sociedade brasi-
leira podem esquivar-se; pois, no final das contas,
são elas as responsáveis pela coleta de material, pela
elaboração de pesquisas e, o que é pior, pela veicula-
ção de denúncias falsas sobre o Brasil. Ouve-se co-
mentários de que há países que já ensinam nas esco-
las para suas crianças que a Amazônia é um patrimô-
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nio da humanidade e não do Brasil, como nós, brasi-
leiros, pensamos. Isso é uma afronta que jamais po-
demos aceitar. Temos que agir já!!!

Nessas circunstâncias, não seria mais novidade
para ninguém o fato de que há dezenas de casos de
abusos das ONGs na região. Conhecimentos indíge-
nas milenares são integralmente transferidos para la-
boratórios europeus por intermédio das ações deleté-
rias dessas organizações, para fins nitidamente eco-
nômicos e comerciais. Das reservas indígenas, eco-
lógicas e outras, eles saem com aviões carregados
de minérios e de plantas medicinais sem serem im-
portunados. Além de tudo, são autorizados por autori-
dades brasileiras para explorarem essas áreas, e so-
mente eles têm acesso às mesmas. Em algumas re-
servas, nem mesmo os brasileiros podem entrar por-
que são totalmente dominadas por estrangeiros. Fi-
nanciam projetos e ocupam essas áreas como se fos-
sem donos. Seus aviões entram e saem da região
sem nenhuma fiscalização, porque a Força Aérea
Brasileira não tem autorização para interceptar essas
aeronaves não identificadas. Eles dominam a Amazô-
nia muito mais do que podemos imaginar.

É sabido que nas escolas norte-americanas já
está sendo ensinado às suas crianças uma nova divi-
são geográfica da América do Sul, onde é apresenta-
do um mapa contendo a Região Amazônica destaca-
da do Brasil e sobre ela os dizeres: ”área de controle
internacional“. Parece que só os brasileiros ainda
acham que são os donos da Amazônia. Precisamos
reagir veementemente a isso.

Cumpre ao Estado exercer com rigor o seu pa-
pel de vigilante da Amazônia, com o propósito de se
evitar a exploração criminosa de nossa biodiversida-
de, bem como o aumento da influência estrangeira
sobre o nosso território.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com o
maior prazer, ouço o aparte de V. Exª, eminente Se-
nador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Ouço
com particular interesse as colocações de V. Exª so-
bre a Amazônia brasileira; parte de território impor-
tantíssima e que, no meu entendimento, terá um futu-
ro extremamente promissor neste nosso País. V. Exª
aborda informações das escolas americanas, que es-
tariam ensinando uma nova forma de divisão territori-
al na América Latina. Excluem a Amazônia do territó-
rio brasileiro e a incluem como patrimônio internacio-
nal. Recentemente, li um artigo na imprensa no senti-

do de que essa informação foi um equívoco de uma
professora que ali lecionava. A desinformação, que
inclusive correu à larga nos meios de comunicação do
Brasil, já foi corrigida. Entretanto, V. Exª tem razão:
não há explicação para os milhares de aeroportos
clandestinos que ainda existem na Amazônia. Sob
que pretexto? Fazendo o quê? Essas visitas são para
quê? Conhecer o quê? Extrair o quê? Temos efetiva-
mente a maior reserva genética deste País. Segura-
mente os interesses de natureza comercial sobre
essa reserva genética são muito grandes. É impor-
tante comentar com V. Exª que recentemente recebi a
visita de um Brigadeiro que está encarregado da im-
plantação do Programa Sivam-Sipam, que foi ampla-
mente discutido nesta Casa e que dará uma contribui-
ção muito grande ao Brasil para que realmente se
possa supervisionar e vigiar de forma mais fidedigna
esse imenso território desocupado; e o Sipam certa-
mente vai dar essa proteção. Mas mais importante,
nobre Senador, concordando com a linha de raciocí-
nio defendida por V. Exª, entendo que a ocupação or-
denada com o desenvolvimento sustentado dará aos
brasileiros a posse definitiva da Amazônia. Por isso,
temos que realmente batalhar nesta direção: aprovei-
tar a potencialidade das nossas florestas; não as des-
truindo, mas aproveitando-as, sem permitir que as ár-
vores envelheçam e que percam o seu valor comerci-
al. Devemos aproveitar e incentivar as pesquisas
para conhecermos as propriedades, principalmente
medicinais, da nossa rica flora e, sobretudo, permitir
também o desenvolvimento de uma agroindústria
nessa região; a atividade pesqueira, a atividade flo-
restal. Enfim, o desenvolvimento sustentável que efe-
tivamente vai permitir a nós, brasileiros, resolver pro-
blemas acentuados de diversas camadas da popula-
ção brasileira que não têm o que fazer, com o que tra-
balhar ou de onde tirar o seu sustento. Com a ocupa-
ção da Amazônia – esse imenso território, um vazio
demográfico acentuado -, buscam essas alternativas,
por intermédio do desenvolvimento sustentado, nota-
damente com a concentração nas atividades econô-
micas, cuja vocação natural se ressalta. Nós, brasilei-
ros, ao ocuparmos a Amazônia, que é do Brasil, deve-
mos saber que a região pode contribuir para a huma-
nidade, sim, mas por meio do Brasil e dos brasileiros.
Muito obrigado.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra-
deço o aparte de V. Exª.

Também concordo com a opinião de V. Exª.
Acho que as regras a serem seguidas devem ser dita-
das muito mais pelos amazônidas que lá vivem do
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que por pessoas que estão trabalhando nos gabine-
tes em Brasília ou no Rio de Janeiro. Elas não têm a
menor noção daquela situação. Nesse sentido, as leis
de zoneamento socioeconômico ecológico dos Esta-
dos é que deveriam definir claramente as regras des-
sa ocupação, a exemplo do que já fez o meu Estado,
que recentemente promulgou uma lei nesse sentido.

Cumpre ao Estado exercer com rigor o seu pa-
pel de vigilante da Amazônia, com o propósito de evi-
tar a exploração criminosa de nossa biodiversidade,
bem como o aumento da influência estrangeira sobre
o nosso território. Tenho certeza de que ainda é pos-
sível reverter essa situação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, estou
certo de que o Brasil precisa, urgentemente, rever
sua Política Militar na Amazônia. Precisa aumentar a
presença da Marinha nos rios da região para controlar
o tráfego de embarcações, precisa construir aeropor-
tos militares estratégicos com finalidade exclusiva de
proteção da região. Assegurar o efetivo controle das
fronteiras. Implantar um sistema eficiente de acompa-
nhamento e vigilância das ONGs e dos estrangeiros
que atuam na Amazônia, saber quem são, como
agem, quais são seus verdadeiros interesses e seus
reais objetivos e, também, dos brasileiros que traba-
lham para eles. Precisa, da mesma forma, investir
maciçamente na educação da população local, princi-
palmente na educação ambiental. Precisa investir fir-
memente na educação do homem do campo, ensi-
nando-lhe novas técnicas para a pecuária e para a
agricultura, técnicas que sejam compatíveis com a
conservação do meio ambiente. Precisa, da mesma
forma e pelos mesmos motivos investir em tecnolo-
gia, ...... de adubação de solos, recuperação de áreas
degradadas para aumento da produtividade. Apenas
leis rigorosas e policialescas como pretendem os
”ambientalistas de plantão“ infiltrados no Ministério do
meio ambiente, não vão resolver o problema. É uma
hipocrisia.

Não adianta ficarmos discutindo e acusando
quem destruiu nossas florestas e seus índios e que
agora querem tomar o que é nosso. Esse é um argu-
mento fraco e não impedirá a ação externa na nossa
Amazônia, enquanto não tomarmos a firme decisão
de realmente proteger as riquezas naturais do nosso
território; desenvolver programas junto às popula-
ções da região, de maneira que elas possam extrair e
beneficiar os produtos da floresta sem danificá-la; ins-
talar pequenas indústrias locais de modo a favorecer
a exportação para os países fronteiriços, para que o

Brasil marque presença nesses locais, pois esses es-
paços estão sendo ocupados por estrangeiros.

O Brasil precisa instalar laboratórios de pesqui-
sa científica e mineral para explorar o seu potencial
na floresta, patenteando medicamentos e trazendo
divisas para cá com a venda desses produtos a todo o
mundo. Enquanto não fazemos isso, laboratórios es-
trangeiros têm extraído nossas plantas e fabricado
medicamentos, patenteando-os e deixando o nosso
povo a ver navios e pagar caro por um produto que é
nosso por direito.

O Brasil precisa, por exemplo, criar e instalar, na
região, indústrias de fabricação de jóias, com vista
aos mercados interno e externo oferecendo aos habi-
tantes da Amazônia outra opção que não seja desma-
tar e aprisionar animais silvestres com a finalidade de
abastecer o mercado negro. Dessa maneira pode-se
evitar que as pedras preciosas existentes na região
norte do país saiam daqui em estado bruto e depois
retornem, industrializadas, gerando grande perda de
divisas para nós e gerando emprego e divisas para
eles. Por fim, faz-se necessário a implantação de la-
boratórios e universidades para estudar o solo e o
subsolo, as plantas medicinais e toda a biodiversida-
de da região evitando o que ocorre atualmente, que
americanos e ingleses entre outros, estão!pesquisan-
do e patenteando nosso produtos em seus países,
com enorme prejuízo para o Brasil.

Europeus e americanos estão realizando ações
visando ao domínio de toda a Amazônia. E nós? É
certo que não podemos ficar parados, porque quando
decidirmos reagir poderá ser tarde demais. O Brasil
precisa, acima de tudo, ficar atento ao que se passa
ao nosso redor, assumir uma posição firme com rela-
ção ao domínio da Amazônia, sendo um País de pro-
porções continentais, com a maior economia da Amé-
rica do Sul, mas que, até o momento, continua tímido
e atrasado com relação aos países amazônicos.

Não cabe às ONGs ocupar as lacunas do Esta-
do ou ”representar“ as sociedades, atribuições que
são, no Brasil, de competência do Poder Legislativo,
mesmo porque faltam-lhes não somente competên-
cia e conhecimento, mas também legitimidade e auto-
rização do povo brasileiro. Caber-lhes-ia, no entanto,
trabalhar com parceiras da democracia em defesa
dos direitos humanos, em ações de saúde pública e
de educação, enfim, na proteção do meio ambiente,
como bem frisou o nobre Senador Bernardo Cabral,
em discurso que, recentemente, fez nesta Casa.

Por outro lado, Sr. Presidente, as ONGs, por de-
finição, não são facilmente conceituadas, haja vista
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que se caracterizam essencialmente pela pluralidade
e pela heterogeneidade de ações e finalidades.
Embora tenham surgido no âmbito da determinação
assistencialista e caritativa, executam atividades tipi-
camente de influência política, funcionando como ver-
dadeiros ”grupos de pressão“ até os respectivos go-
vernos.

Sob o ponto de vista jurídico, a legislação brasi-
leira carece de um tratamento mais específico sobre o
assunto. Em realidade, não há norma legal que obri-
gue ou condicione o funcionamento das ONGs, salvo
na hipótese, que alcança todos os entes privados, de
operação com recursos públicos. Isso, evidentemen-
te, não nos é suficiente. De todo modo, o que se sabe
é que, apesar de configurarem instituições privadas,
independentes e autônomas, tais entidades não se
encontram cadastradas no âmbito do Pode Público,
até o momento.

No aspecto quantitativo, restam apenas estima-
tivas, que apontaram, em 1995, a existência de cerca
de quatro mil ONGs, no Brasil. Nesse panorama, as
ONGs ligadas à temática ambiental e ecológica ocu-
pam quase 35% do total, ao passo que aquelas asso-
ciadas à temática da cidadania e democracia ocu-
pam, curiosamente, apenas 5% do total.

Sobre o funcionamento, estudos têm registrado
que as fontes mais recorrentes se inscrevem na se-
guinte ordem: agências internacionais de coopera-
ção, agências multilaterais, órgãos do Governo brasi-
leiro, comercialização de produtos e venda de servi-
ços. Em 1998, por exemplo, 32% das ONGs, no Bra-
sil, operavam com um perfil orçamentário entre 100 e
300 mil reais. Contudo, na faixa de receita com mais
de um milhão de reais, reuniam-se 13% das ONGs, o
que expressa considerável preferência por orçamen-
tos de autênticas multinacionais.

Da perspectiva da fiscalização, vale esclarecer
que as ONGs estão apenas sujeitas à responsabiliza-
ção que alcança os particulares em geral, incluindo as
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. No
entanto, se operam com recursos públicos, ficam su-
jeitas ao controle externo da administração pública.
Mesmo assim, reforçando o que havia comentado
acima, os instrumentos legais e reais de controle so-
bre as ONGs são ainda muito deficientes, o que aca-
ba por estimular o crescimento de organizações frau-
dulentas, especializadas em biopirataria, para prejuí-
zo da Amazônia do Brasil.

Para concluir, não podemos mais assumir uma
posição de passividade, muito menos de indiferença,
diante dos avanços indiscutivelmente ameaçadores

das ONGs sobre o Brasil. Seja por meio de ações
controladoras, seja por meio de uma legislação mais
rigorosa, o Estado brasileiro deve, com urgência, per-
seguir uma intervenção mais incisiva na área. No
caso particular da Amazônia, a urgência deve deixar
de ser artifício retórico para assumir, de vez, uma to-
mada de decisão rumo à garantia de nossa sobera-
nia. E jamais nos esqueçamos de que há 500 anos le-
varam o nosso pau-brasil, depois o nosso ouro, a
Mata Atlântica e, agora, estão levando os minérios, os
animais e as plantas da Região Norte. Se não dermos
um basta, amanhã levarão até a água dos nossos
rios.

Neste momento, para finalizar, conclamo meus
Pares, o Governo Federal, as Forças Armadas, a so-
ciedade civil, crianças, jovens e adultos para uma
guerra em defesa da nossa Amazônia: ”... ou ficar a
Pátria livre ou morrer pelo Brasil“. Neste momento, a
soberania do Brasil sobre a Amazônia tem que ser a
nossa questão nº 1.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por 20
minutos, concedo a palavra ao Senador Carlos Patro-
cínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumprimento o
nobre Senador Moreira Mendes pela excelência do
seu discurso e manifesto-lhe a minha satisfação por
tratar do mesmo assunto que pretendo abordar ao
ocupar esta tribuna. Trata-se, na realidade, de uma
preocupação de todos nós, do Congresso Nacional e
do povo brasileiro, e, certamente, alguns trechos do
discurso de V. Exª já estão, também, incorporados no
meu discurso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ressalva-
das as ilustres colegas, aqui presentes, quase todos
os membros desta Casa – a maioria, pelo menos, – já
era estudante secundarista e universitário nas déca-
das de 60 e 70. Provavelmente, ainda se recordam de
inúmeras manifestações estudantis, várias vezes
com o apoio e a participação de membros do Poder
Legislativo, de intelectuais e de outros segmentos co-
munitários, em defesa dos interesses nacionais.

Naqueles tempos históricos e heróicos, muitos
de nós, em defesa de seus ideais, viveram perigosa-
mente. A coragem e mesmo a temeridade de alguns
foram fatores determinantes para impedir que, sob a
forma de ajuda internacional, a cobiça de outras na-
ções manipulasse a soberania do Brasil.
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Assim foi quando o dito brasilianista e futurólogo
Herman Kahn esteve aqui, em nosso País – se não
me engano, por volta de 1968 – por intermédio do
Instituto Hudson. Em suas palestras, sugeriu a cons-
trução de um imenso lago na Amazônia, o que, partin-
do de um cientista social de renome, despertou o inte-
resses das autoridades. Tal sugestão absurda desen-
cadeou uma série de comícios e passeatas que sufo-
caram a idéia.

É oportuno observar que, em parte da área a ser
inundada, surgiu, depois, o distrito ferrífero da Serra
dos Carajás, uma das maiores jazidas de ferro do
mundo, descoberta em 1967 pela Companhia Meridi-
onal de Mineração (subsidiária da U. S. Steel Corp.).
Todos nós sabemos que aquela região detém exten-
sas reservas auríferas, além de grande quantidade
de cobre, níquel, manganês e volfrâmio, entre outros.

Falando em riquezas minerais, também o proje-
to de aerofotogrametria foi alvo de severas reações.
Essa ciência, ainda relativamente nova, permite a
construção de mapas topográficos, geográficos e
plantas, com uma interpretação muito mais precisa
que os tradicionais levantamentos realizados por to-
pógrafos e cartógrafos. Como, porém, o Brasil não
dispunha das máquinas e equipamentos especiais
necessários, firmou-se um convênio com os Estados
Unidos. Quando a imprensa divulgou o início da exe-
cução dos trabalhos, nossos técnicos e cientistas
alertaram para o fato de que estariam sendo utiliza-
dos, também, recursos para fotografar o subsolo,
identificando as jazidas minerais existentes.

Logo, Srªs e Srs. Senadores, o mundo vem as-
sistindo à evolução das formas de domínio de uma
nação por outra. Durante muito tempo, os países beli-
camente mais fortes invadiram os demais, apropria-
ram-se das suas riquezas sob a alegação de coloni-
zá-los. Até bem pouco tempo as nações do Primeiro
Mundo barganhavam ajuda por recursos e vanta-
gens. Acredito que essa forma de dominação ainda
esteja muito presente, inclusive em nosso País.

Descobriu-se, entretanto, uma forma muito mais
sutil – e, por isso mesmo, perigosa – de dominar ou-
tros povos. Parte-se da velha estratégia de dividir
para conquistar, e volta-se uma parte da população
contra o restante, levando-se o país à estagnação
econômica ou pelo menos impedindo-o de oferecer
concorrência no mercado externo.

Refiro-me à atuação das ONGs internacionais,
e sei que não estou sozinho nesse meu raciocínio. O
prezado Senador Mozarildo Cavalcanti pleiteia a ins-
talação de uma CPI para apurar as atividades dessas

entidades. O nobre Deputado Roberto Jefferson, Lí-
der do PTB da Câmara dos Deputados, segundo o
Jornal do Brasil do dia 16 de junho, encaminhou re-
querimento ao Ministro da Justiça, solicitando infor-
mações quanto ao número de ONGs que atuam no
Brasil, com que finalidade e como se sustentam.

Realmente, Srªs e Srs. Senadores, essas Orga-
nizações agem com extrema desenvoltura, imiscuin-
do-se em todos os assuntos, sem nenhum controle
do Governo e da sociedade.

Desejo, contudo, deixar aqui registrado que não
sou movido por nenhum sentimento de xenofobia.
Apenas tenho sido testemunha de certos procedi-
mentos dúbios ou, no mínimo, estranhos à nossa
compreensão. Sei também que nesses grupos mili-
tam ativamente pessoas sérias e bem intencionadas.
Outros são inocentes úteis. Alguns, muito úteis e nem
sempre inocentes. Muitos se deixam empolgar pelos
elevados ideais que parecem estar ameaçados.
Alguns, como Judas, são seduzidos pelo brilho do
ouro, e se puderem associar as vantagens financei-
ras à glória de defensores da natureza, dispõem-se a
vender a própria alma.

Tenho lido declarações inteiramente contraditó-
rias de grupos e de indivíduos que me parecem sérios
e competentes. Tenho assistido, pela TV, a cenas de
vergonhosa manipulação da opinião pública, atribuin-
do-se a um local ou a um rio, por exemplo, caracterís-
ticas de outro, às vezes a quilômetros de distância.

Os assuntos de interesse nacional não podem
ser tratados de forma irresponsável, sob pena de
atrair o descrédito para quem assim procede. Acredi-
to que os meios de comunicação já devam ter supera-
do a fase em que, quando ocorria um acidente ou
uma catástrofe climática, o número de mortos e feri-
dos era variável de uma emissora ou de um jornal
para o seu concorrente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a hidro-
via Araguaia-Tocantins continua sob as luzes dos ho-
lofotes, atraindo a atenção da mídia, das ONGs, dos
ecologistas mais e menos sensatos, dos pesquisado-
res mais e menos responsáveis, mas acima de tudo,
dividindo opiniões.

Após marchas e contramarchas, diversas vezes
relatadas neste Plenário, em maio de 1999, foi entre-
gue ao Ibama um estudo independente, coordenado
pela Fundação Cebrac – Centro Brasileiro de Refe-
rência e Apoio Cultural , com a participação de uma
coalizão de ONGs, ou de Organizações
Não-Governamentais: o Instituto Socio-Ambiental –
ISA , o Fundo Mundial para a Natureza – WWF, a
Rede Internacional de Rios – IRN –, o Simpósio Ambi-
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entalista Brasileiro do Cerrado, a Coalizão Rios Vivos
e a Rede Cerrado. Os trabalhos contaram, outrossim,
com o apoio da Agência Goiana de Meio Ambiente e
Recursos Naturais.

Segundo laudo do Cebrac, a análise do estudo
de Impactos Ambientais do projeto da hidrovia ”de-
monstra sua inviabilidade econômica frente a outros
empreendimentos, como a Ferrovia Norte-Sul e a
Ferro-Norte, que irão proporcionar custos de trans-
portes bem abaixo dos propostos pela hidrovia...“ O
documento alerta que os impactos ambientais podem
levar à catástrofe e à instabilidade social e econômica
da região, na medida que promovam radical transfor-
mação das bases ambientais em que operam a eco-
nomia e a sociedade locais. Adverte para os riscos de
migração, inchaço das periferias das cidades e au-
mento do conflito pela posse da terra. Finaliza afir-
mando que existem ”outras alternativas mais viáveis,
e que a hidrovia proposta, e tudo o que ela significa
não é o caminho para tornar nosso País uma Nação.“

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, discordo
profundamente da frase que encerra o laudo do Ce-
brac: ”a hidrovia proposta, tudo o que ela significa,
não é o caminho para tornar o nosso País uma Na-
ção.“

Somos, sem a menor sombra de dúvida, uma
Nação. Nosso País é uma Nação democrática, forte e
importante em nosso Continente e no panorama
mundial.

Mas voltemos ao tema da hidrovia.
A AHITAR – Administração da Hidrovia Tocan-

tins-Araguaia firmou, com o Centro de Educação Per-
manente em Saúde Pública da Universidade de São
Paulo – USP , o Contrato nº 025/99, para que avalias-
se a forma e conteúdo do EIA/RIMA do projeto da hi-
drovia. Em fevereiro deste ano de 2000, o relatório
técnico da USP foi entregue.

Nobres colegas, li o documento da USP com a
atenção de um leigo que precisa aprender – e essa é
realmente a minha intenção, já que, na qualidade de
Senador da República, devo inteirar-me das questões
para votar com consciência. Além disso, essa hidro-
via beneficiará não só o Estado que represento, mas
pretende-se que seja um indutor de desenvolvimento
em toda a sua área de atuação, à qual compreende
oito Estados: Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia,
Mato Grosso, Mato Grosso do sul, Goiás e Pará. Pois
bem, senhores, o primeiro parágrafo da Avaliação
Geral da USP é o oposto do laudo do CEBRAC:

A equipe entende que o projeto da hi-
drovia é importante, quer como via de trans-
porte inter-regional, quer como possível in-

tegrador e fator de desenvolvimento regio-
nal, sendo, pois, favorável à sua adequada
implantação.

Consideram, ainda, os técnicos da USP que,
dentro de uma visão global, no seu conjunto, o docu-
mento analisado preenche o papel de um EIA/RIMA e
prevê os efeitos do empreendimento sob o ponto de
vista ambiental. Para tornar o EIA/RIMA inteiramente
adequado, a equipe indicou os aspectos que devem
ser complementados, ressaltando, entretanto, que
nenhuma dessas complementações seria inviável,
impraticável ou mesmo muito demorada.

Quanto à justificativa do empreendimento, a
equipe paulista não deixa dúvidas quanto às vanta-
gens da hidrovia. Em relação ao controvertido tema
das comunidades indígenas, a afirmação é enfática: a
equipe não percebeu qualquer omissão deliberada
de informação pertinente; nesse aspecto, sugerem
apenas complementações nos diagnósticos dos mei-
os biológicos.

Para não nos alongarmos em demasia, no en-
tender da equipe multidisciplinar selecionada pela
USP para a apreciação do EIA/RIMA da hidrovia To-
cantins-Araguaia, existem partes que necessitam de
complementação, mas constituem um documento
adequado para ser usado nos processos de discus-
são e negociação que visem à convergência de inte-
resses dos atores governamentais, empresariais e
comunitários, no que diz respeito ao licenciamento do
empreendimento.

Senhores, mais uma vez permitam-me pinçar a
última frase de um laudo – desta vez, o da USP –: que
visem à convergência de interesses dos atores gover-
namentais, empresariais e comunitários. É esta, no-
bres Colegas, a chave da questão: a convergência de
interesses, porque, somente assim, aglutinando os
interesses do Governo, dos empresários e da comu-
nidade envolvida, poderemos dar esse salto gigan-
tesco, a implantação de uma hidrovia que será talvez
o principal eixo de desenvolvimento do Brasil.

O laudo do Cebrac condena o modal hidroviário,
mas todos sabemos ser esse o que menos dano cau-
sa ao meio ambiente. Em todo o mundo – e em espe-
cial nos países desenvolvidos – somente as circuns-
tâncias físicas e as contingências limitadoras de solo
e de relevo são obstáculos à implantação das estra-
das líquidas, pois, inegavelmente, constituem o mo-
dal mais econômico e menos ofensivo ao ecossiste-
ma.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
já considerava finalizado este pronunciamento, che-
gou-me às mãos uma publicação muito interessante,
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cujo conteúdo pretendo em breve trazer à considera-
ção de V. Exªs. Desejo, no entanto, destacar alguns
comentários de Prefeitos de dois Municípios da área
de influência da hidrovia.

Para Alberto Branco, Prefeito de Conceição do
Araguaia, no Estado do Pará, as críticas de muitas
ONGs se devem a um conjunto de interesses econô-
micos, principalmente nos casos das organizações fi-
nanciadas por grupos interessados em outros tipos
de transporte, e também quando orientadas por políti-
cos de outros Estados que sofreriam a concorrência
dos beneficiados pela hidrovia.

Já o Prefeito Luiz Abdalla, do Município de Água
Boa, no Estado de Mato Grosso, atribui as críticas à
hidrovia a manobras de empresas internacionais que
desejam manter o controle do mercado de soja. Qu-
anto ao problema da soja, já o expus em detalhes,
desta tribuna, no ano de 1999.

Na opinião de Luc Ferry, professor de Filosofia e
escritor francês, a ética do meio ambiente corre o ris-
co de se desassociar da democracia; o ecossistema
passa a adquirir um valor próprio, superior ao da es-
pécie humana.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço com prazer V. Exª, Senador Moreira Mendes,
que tem a mesma preocupação que estou expondo
neste momento.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Carlos Patrocínio, algo semelhante está acontecen-
do, atualmente, no Estado de Rondônia, mais preci-
samente na cidade de Porto Velho. O Ministro das Mi-
nas e Energia esteve no Estado de Rondônia, há cer-
ca de um mês, e anunciou um pacote imenso de
obras e investimentos a serem efetivados na área de
energia elétrica, ponto crucial para o desenvolvimen-
to do Estado. Ainda hoje, quase 80% da energia é ge-
rada a partir do óleo diesel. Naquela região, dentro
da política do Governo Federal, está-se pretendendo
transformar a matriz energética para o gás, passando
a utilizar-se o gás de Urucu. Dentro desse programa,
já vem sendo construída, há mais de 120 dias, a pri-
meira usina termelétrica, de 67 megawatts, ainda a
diesel, mas já conversível para o gás. A obra está
praticamente pronta. Entretanto, há cinco ou dez
dias, o Fórum das ONGs do Estado de Rondônia en-
trou com uma ação na Justiça e obteve liminar, impe-
dindo o prosseguimento da obra. Estamos no fio da
navalha no que se refere à relação entre produção e
consumo de energia elétrica. Muito provavelmente
haverá falta de energia e racionamento devido à irra-

cionalidade dessas ONGs. Portanto, quero acrescen-
tar mais este dado ao pronunciamento de V. Exª, e di-
zer que devemos avaliar a atuação das ONGs no Bra-
sil e levar avante a CPI que está em fase de instala-
ção aqui no Senado.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço a V. Exª, Senador Moreira Mendes, a parti-
cipação, e ratifico a preocupação de V. Exª com a atu-
ação dessas ONGs não bem identificadas. Exata-
mente o mesmo está acontecendo no Estado do To-
cantins. As audiências que se processavam às mar-
gens dos rios Araguaia e Tocantins, com o objetivo de
escutar as populações envolvidas – indígenas, ribeiri-
nhos e todos os interessados –, foram suspensas
pela Justiça devido à solicitação do Ministério Públi-
co, que atendeu ao pedido das ONGs.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conside-
ro qualquer radicalismo, qualquer posição extremada
um desconhecimento da realidade em que vivemos.
Penso que, acima da opinião de uma minoria radical
ou daqueles que têm como valor máximo o dinheiro,
está o bem-estar do povo brasileiro, do qual assumi-
mos o compromisso de zelar ao longo do nosso man-
dato.

A hidrovia Tocantins-Araguaia, apesar de todos
os obstáculos, está prestes a se concretizar, tornan-
do-se o eixo integrador do desenvolvimento nacional.

Penso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que é hora também de esta Casa se preocupar com
uma legislação que diga respeito à atuação das
ONGs, sobretudo as internacionais, em nosso País.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Sena-
dor Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Se
o eminente Presidente permitir, concederei, com o
máximo prazer, o aparte a V. Exª, nobre Senador Leo-
mar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Casa
ouve com prazer o aparte do Senador Leomar Quinta-
nilha. Apenas apela a S. Exª que considere a hora e a
necessidade de prosseguirmos com a sessão.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Agra-
deço a deferência da Mesa, Sr. Presidente. Eu não
poderia deixar de comungar das preocupações do
Senador Carlos Patrocínio com a implantação da hi-
drovia Araguaia-Tocantins. Vamos, Senador Carlos
Patrocínio, obstinados e determinados que somos, e
confiantes na justiça, na legalidade e na importância
dessa hidrovia para o desenvolvimento do Cen-
tro-Norte do País, vencer esses obstáculos que estão
sendo impostos por intermédio de uma cortina de fu-
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maça ambientalista, quando, na verdade, o objeto
disfarçado e não confessado é de natureza comerci-
al. Preocupam-se com o desenvolvimento e com a
ampliação da produção de nossa região. Enquanto
isso, criam obstáculos de toda natureza para impedir
a utilização desse meio de transporte que se revela a
redenção da agropecuária, principalmente da região
Centro-Norte. Milhares de brasileiros que mourejam
nessa região não têm acesso aos recursos que a
ciência e a tecnologia oferecem aos que moram em
centros mais desenvolvidos. E um dos entraves prin-
cipais é o fato de não haver um meio de transporte de
carga pesada a longa distância que lhes permita ad-
quirir insumos mais baratos e vender os seus produ-
tos a preços competitivos. A hidrovia é utilizada como
meio de transporte no mundo inteiro. E não será aqui,
no Brasil, em Tocantins, no Centro-Norte do Brasil
que não haveremos de implantá-la. Todos unidos,
com o apoio desta Casa e daqueles que se interes-
sam pelo desenvolvimento sustentado do País e em
acabar com o desemprego, que aflige tantas pessoas
neste País, haveremos, sim, de conseguir implantar
essa rodovia. Comungo e me solidarizo com as colo-
cações que V. Exª faz nesta tarde.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL –TO) –
Agradeço a V. Exª, nobre Senador Leomar Quintani-
lha, pelo aparte. Não tenho a menor dúvida de que,
juntos, os Estados já citados aqui e todos os Senado-
res que se interessam pelo desenvolvimento do Bra-
sil, e com o apoio da Justiça, haveremos de conseguir
que a hidrovia Araguaia-Tocantins se torne o eixo
principal do desenvolvimento do nosso País.

Agradeço a V. Exª, nobre Senador Geraldo
Melo, que preside a sessão neste momento, pela pa-
ciência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorro-

go, na forma regimental, a Hora do Expediente, para
que os três Srs. Senadores inscritos para comunica-
ção inadiável possam usar da palavra.

Inicialmente, por permuta com o Senador Se-
bastião Rocha e cessão do Senador Luiz Otávio, con-
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, para uma comunicação inadiável.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
recebi da Associação Médica Brasileira a proclama-
ção de que considera a liberdade do exercício da Me-
dicina ameaçada.

Passo a ler a carta enviada por aquela entidade
e pelo Conselho Federal de Medicina aos médicos.

No mês passado, atendendo a uma
denúncia apresentada há seis anos pelo
Comitê de Integração de Entidades Fecha-
das de Assistência à Saúde – CIEFAS, o
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica – CADE decidiu punir o Conselho Re-
gional de Medicina de São Paulo, Associa-
ção Paulista de Medicina, Sindicato dos Mé-
dicos de São Paulo, Associação dos Médi-
cos de Santos, Sociedade Brasileira de Pa-
tologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e
Sindicato dos Médicos de Santos, São Vi-
cente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. A
acusação: impor a Tabela de Honorários
Médicos da AMB às empresas de planos de
saúde.

A decisão do CADE transpõe o esdrú-
xulo, extrapola o estigma da insensibilidade,
ultrapassa e excede o limite constitucional.

E, após uma série de considerações, finalizam:

O momento, porém, exige muito mais:
uma profunda reflexão de todos os médicos
com relação ao futuro da classe. Se aceitar-
mos passivamente essa decisão do CADE,
com certeza, não haverá mais necessidade
nem função para as entidades que envol-
vam as áreas conselhal, sindical, associati-
va e de especialidades. Se nada fizermos
contra essa condenação, também estare-
mos aceitando que o poderio econômico
das empresas e planos de saúde passem a
ditar a ética e as normas da prática médica.
Nossa autonomia está em jogo, por isso a
ocasião exige união e a participação de toda
a classe médica.

Assinam os Drs. Eleuses Vieira de Paiva e
Edson de Oliveira Andrade, da Associação Médica
Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, res-
pectivamente.

Peço, portanto, a V. Exª que considere transcrita
a matéria para que conste dos Anais desta Casa o
protesto da classe médica brasileira.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES EM SEU DISCURSO.

Associação Médica Brasileira

Filiada à Associação Médica Mundial
Rua São Carlos do Pinhal, 324 – Bela Vista

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 285



CEP: 01333-903 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3266-6800 – Fax: (11) 3266-6631

http: www.amb.org.br

OF/PRE/AMB/Nº 245/2000.

São Paulo, 12 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Senador Dr. Antonio Carlos Magalhães
Gabinete da Presidência do Senado Federal
Praça dos Três Poderes
70168-970 – BRASÍLIA – DF
A/c. Srª Isabel

Exmo. Senador,
Encaminhamos em anexo o acórdão do CADE – Conselho

Administrativo de Defesa Econômica, contra as entidades médi-
cas e também carta enviada pela Associação Médica Brasileira e
Conselho Federal de Medicina aos 250 mil médicos, abordando
aspectos pertinentes à ameaça do livre exercício da profissão.

Em nome de toda a classe médica brasileira agradecemos
o empenho e a inestimável colaboração de V. Exª, no sentido de
corrigir esta inconseqüente e absurda deliberação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e conside-
ração, subscrevemos.

Atenciosamente, – Dr. Eleuses Vieira de Paiva, Presiden-
te da Associação Médica Brasileira.

Conselho Federal de Medicina

OF./PRES/Nº 239/2000

São Paulo, 2 de junho de 2000

Caro(a) colega,
Liberdade Ameaçada
No mês passado, atendendo a uma denúncia apresentada

há seis anos pelo Comitê de Integração de Entidades Fechadas
de Assistência à Saúde – CIEFAS, o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, decidiu punir o Conselho Regional
de Medicina de São Paulo, Associação dos Médicos de Santos,
Sociedade Brasileira de Patologia, Colégio Brasileiro de Radiolo-
gia e Sindicato dos Médicos de Santos, São Vicente, Guarujá,
Cubatão e Praia Grande. A acusação: impor a Tabela de Honorá-
rios Médicos da AMB às empresas de planos de saúde.

A decisão do Cade transpõe o esdrúxulo, extrapola o estig-
ma da insensibilidade, ultrapassa e excede o limite constitucional.
Condenou as entidades como infratoras à ordem econômica do
País e sentencia que deixem de interferir nas negociações entre
profissionais médicos e empresas, bem como intermediar, promo-
ver ou participar dessas negociações quando tenham por finalida-
de estabelecer honorários ou adoção de valores constantes da
Lista de Procedimentos Médicos (LPM). Impede de negociar jun-
to aos planos de saúde ou recomendar aos médicos a adoção de
quaisquer listas de procedimentos médicos, inclusive as elabora-
das pela AMB. E vai além, proíbe de recomendar ou fazer amea-
ças em nome da categoria com a paralização de prestação de
serviço e, ainda, obriga que retirem dos estatutos sociais (e quem
sabe, inutilize o código de ética médica) qualquer dispositivo que
garanta às entidades liberdade para assumir compromissos em
nome dos médicos. Determina que abstenham-se de fixar coleti-
vamente valores de honorários médicos a serem cobrados dos
estabelecimentos prestadores de serviços e que demonstrem ao

Cade, no prazo de 30 dias, o cumprimento das alterações esta-
tuárias. Por fim, entre as decisões do plenário, traz uma reco-
mendação inaceitável e, acima de tudo, incompreensível para o
estado democrático em que vivemos: “envio de ofício, pelo presi-
dente do Cade, ao Ministério da Saúde e ao Conselho Federal
de Medicina (CFM), informando estes órgãos dos propósitos da
AMB, de implementação dos valores da sua Lista de Procedi-
mentos Médicos e das decisões do Cade, alertando-os quanto às
disposições da Lei nº 8.884/94 e dos objetivos da AMB que, na
verdade, busca cooptar esses órgãos para figurarem como signa-
tários da referida lista, a fim de dar mais força a este instrumen-
to”. (grifo nosso)

Mais que a condenação, alguns fatos, no entanto, nos dei-
xaram intrigados nesta questão. Surpreendeu-nos que essa foi
uma das últimas sentenças do Cade antes da troca de sua cúpu-
la diretiva. O grupo Ciefas tentou retirar a acusação, porém o
Cade não aceitou o argumento da reclamante, mantendo o pro-
cesso. Finalmente, essa condenação acontece justamente no
momento em que a AMB e o CFM, unitariamente mostrando o
fortalecimento da classe, anunciam a disposição de elaborar, em
conjunto, nova Lista de Procedimentos Médicos. Essas circuns-
tâncias nos dão a certeza de que se trata de uma decisão mera-
mente política e que visa beneficiar apenas os convênios médi-
cos, pois nossa classe jamais impôs a LPM a qualquer empresa,
já que se trata uma lista referencial.

Essa decisão truculenta, autoritária e abusiva, que atinge
todos os médicos brasileiros e não apenas os do Estado de São
Paulo, demonstra que em nome do poder econômico, o Cade ul-
trapassou seus limites e marginalizou nossa Constituição, igno-
rando o direito que estabelece não só aos médicos, mas a qual-
quer cidadão brasileiro, de exercer livremente o seu trabalho pe-
los valores que desejar e também de se organizar em associa-
ções e sindicatos em defesa de seus interesses coletivos. A
AMB, o CFM e todas as entidades envolvidas estão tomando as
providências jurídicas necessárias para reparar essa intempesti-
va e estapafúrdia condenação.

O momento, porém, exige muito mais: uma profunda refle-
xão de todos os médicos com relação ao futuro da classe. Se
aceitarmos passivamente essa decisão do Cade, com certeza,
não haverá mais necessidade nem função para as entidades que
envolvam as áreas conselhal, sindical, associativa e de especiali-
dades. Se nada fizermos contra essa condenação, também esta-
remos aceitando que o poderio econômico das empresas e pla-
nos de saúde passem a ditar a ética e as normas da prática mé-
dica. Nossa autonomia está em jogo, por isso a ocasião exige
união e a participação de toda a classe médica. Nesse esforço
conjunto é muito importante a sua participação contactando seus
representantes parlamentares na busca de fortalecer o trabalho
político que as entidades médicas estão realizando para reverter
esta afronta a nossa dignidade profissional. Necessitamos de
toda ajuda e sugestão, as quais poderão ser encaminhadas à
AMB ou CFM. É chegada a hora de uma importante decisão: de-
finir como será a medicina brasileira daqui em diante. Se submis-
sa ao poder econômico ou se voltada à ética médica, à dignidade
do exercício profissional, à qualidade na relação médi-
co-paciente, características indispensáveis ao bom e livre exercí-
cio profissional da medicina.

Dr. Eleuses Vieira de Paiva – Presidente da AMB

ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
R. São Carlos do Pinhal, 324 – 01333-903

286 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 2000



São Paulo – SP Tel.: (11) 3266-6800
Fax: (11) 3266-6631

E-mail: diretoria@amb.org.br

Dr. Edson de Oliveira Andrade – Presidente do CFM

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
SGAS Quadra 915, lote 72 – 70390-150

Brasília – DF Tel.: (61) 346-9800
Fax: (61) 346-0231

E-mail: diretoria@rudah.com.br

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
dá como lido o documento a que se refere V. Exª,
nos termos do Regimento.

Concedo a palavra, para uma comunicação ina-
diável, ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro
Dias, por cinco minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao tomar conheci-
mento de que o Governo brasileiro, por iniciativa do
Ministério da Saúde, pretende indicar o nome da pe-
diatra Zilda Arns Neumann, Coordenadora Nacional
da Pastoral da Criança, como candidata ao Prêmio
Nobel da Paz 2001, ocorreu-me sugerir ao Senado
que também se associe à indicação e promova ges-
tões para materializar a pretensão anunciada. Pelos
seus méritos, pelo trabalho desenvolvido em prol dos
desamparados, a Drª Zilda Arns faz jus à efetiva indi-
cação oficial para concorrer ao prêmio. Mas não se
pode ficar na intenção, Sr. Presidente: é preciso que a
indicação se concretize; daí o meu apelo à Mesa no
sentido de que tome iniciativas capazes de oficializar
a indicação.

Essa catarinense de nascimento, que vive no
Paraná há muito tempo e cursou a Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal do Paraná há 40
anos, realizou a façanha de reduzir a mortalidade in-
fantil no País. Para se dimensionar a importância da
Pastoral da Criança, coordenada por D. Zilda Arns,
basta que se diga que a taxa de mortalidade infantil
nas comunidades atendidas pela instituição em todos
os Estados brasileiros representa a metade do que o
Governo consegue com os seus programas de pre-
venção.

Hoje, a Pastoral está presente em 27 Estados
do Brasil, acompanhando 1,6 milhão de crianças e 76
mil gestantes, em 31 comunidades, com o trabalho de
1.224 agentes de saúde. Graças a esse contingente e
seus programas, a Pastoral tem indicadores valiosos,
que são atualizados mensalmente, sobre o desenvol-
vimento de crianças e gestantes nas diversas regiões

do País. Graças a essa rotina, recentemente, ela di-
vulgou o mais completo relatório já executado em sua
história, com indicadores preciosos sobre as políticas
de sucesso da instituição. O relatório indica redução
em 21% da mortalidade infantil nas áreas de sua
abrangência, mas, ainda assim, considera que preci-
sa ampliar esse percentual e vencer novos desafios.

Por isso, a Pastoral é responsável por outro me-
gaprojeto social: o Programa de Alfabetização de Jo-
vens e Adultos, que beneficia 32 mil pessoas. A preo-
cupação é passar medidas de prevenção que contri-
buam para reduzir, ainda mais, a mortalidade infantil.
Outro desafio enfrentado é o da geração de emprego
e renda. Nesse programa, 38 mil famílias brasileiras
participam de 1.462 núcleos de trabalho.

Como se vê, a filosofia da Pastoral, coordenada
em nível nacional por D. Zilda Arns, é globalizante,
por entender que a mortalidade infantil passa por
questões como a alfabetização e o pleno emprego.
Ela entende, com absoluta razão, que a família, parti-
cularmente a mãe, deve ser bem informada e que o
atendimento à saúde da população precisa ser huma-
nizado. Considera inadmissível que, no Brasil, um
país com dimensão continental e recursos naturais
extraordinários, ainda haja gente passando fome. O
Governo, as universidades e a sociedade em geral,
segundo D. Zilda Arns, precisam preocupar-se com a
segurança familiar, com políticas de saúde, criando
uma grande rede de solidariedade, a exemplo da
Pastoral que coordena.

Sr. Presidente, como representante do Paraná
no Senado, a mim é gratificante postular apoio à indi-
cação de Zilda Arns ao Prêmio Nobel 2001, porque foi
justamente no meu Estado que teve início o trabalho
redentor da Pastoral da Criança. O berço do progra-
ma-símbolo dessa valorosa Pastoral foi o Município
de Florestópolis, no norte do meu Estado. Ali, em
1983, a Pastoral lançou o desafio de acabar com a
mortalidade infantil. O trabalho foi levado a efeito com
tanto afinco, que praticamente chegou a zero a incô-
moda estatística de mortalidade de crianças que ver-
gonhosamente o Município ostentava, apesar de en-
cravado no rico norte paranaense, de clima chuvoso e
terra fértil. Quando as famílias de bóias-frias ainda
não conheciam a multimistura, o soro caseiro, a práti-
ca do aleitamento materno, o acompanhamento de
peso, o uso de remédios caseiros e a prática de hábi-
tos de higiene, os níveis de mortalidade infantil em
Florestópolis eram estarrecedores. Mas bastou a
ação concentrada da Pastoral da Criança para, em
pouco tempo, reverter-se o quadro e o Município se
apresentar como exemplo no Brasil e no mundo, com
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a erradicação dessa mazela que ainda envergonha o
País. E à frente de tudo sempre esteve essa mulher
extraordinária, cogitada, agora, para a indicação do
importante prêmio internacional.

É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que advogo uma atuação do Senado no sentido
de que a indicação oficial se concretize, realmente,
como um ato da mais perfeita e lídima justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) Concedo

a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de cinco
minutos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho à tribuna nesta tarde para fazer uma rápida avali-
ação do Plano Nacional de Segurança Pública, que
foi ontem divulgado amplamente pelo Governo e tam-
bém pela imprensa do nosso País.

Esse Plano tem recebido merecidas críticas da
Oposição, em especial de alguns de seus setores, em
função de ser considerado ainda um plano insuficien-
te e, de certa forma, tímido com relação à necessida-
de de o Brasil definir concretamente medidas para
combater a violência urbana, para coibir essa situa-
ção de intranqüilidade, de desespero, que atinge to-
das as pessoas no nosso País nos dias de hoje.

Eu, particularmente, entendo que o Plano tem
os seus aspectos positivos e que nós, da Oposição,
também temos de reconhecê-los. O primeiro aspecto
que considero relevante é que o Plano traduz um re-
conhecimento da parte do Governo de que, de fato, a
situação é muito grave. Sem dúvida alguma, esse
Plano Nacional de Segurança Pública sinaliza para a
sociedade que o diagnóstico feito por parte do Gover-
no Federal em relação à violência urbana no nosso
País é preocupante. É um diagnóstico que mostra à
sociedade que, de fato, o Governo considera quase
incontrolável a situação da segurança pública e da vi-
olência urbana no Brasil.

Nesse aspecto, o Governo Federal entendeu
que deve participar desse processo. Se os recursos
não são suficientes, se os R$3 bilhões mencionados
para serem utilizados nos próximos anos – serão usa-
dos R$700 milhões somente durante este ano são de
fato insuficientes, entendo que esse é um passo à
frente. E a Oposição deve colaborar para que os re-
sultados desse Plano, os resultados da aplicação
desses recursos, possam ser os melhores possíveis.

Certamente, esse Plano não devolve ao povo
brasileiro a esperança de que haverá dias mais tran-

qüilos daqui por diante, mas, sem dúvida alguma,
essa é uma demonstração concreta de que o Gover-
no compreende que não pode ficar omisso. O Gover-
no estava omisso na questão da segurança pública e
da violência urbana em nosso País, mas, neste mo-
mento, demonstrou que tem obrigações, que tem res-
ponsabilidade no que diz respeito a essa questão.
Embora a Constituição delimite essa área como de
responsabilidade quase que exclusiva dos Estados,
com a complementação dos Municípios, a União, em
função da gravidade da situação, mostra para o País
que quer também participar desse processo.

Nesse aspecto, eu o considero positivo. Acredi-
to que a Oposição deve considerar também positiva
essa iniciativa do Governo Federal.

É fundamental a presença das Forças Armadas
no combate a esse crime mais organizado e ao roubo
de cargas, na fronteira, nos aeroportos, nos portos,
nas estradas. Sempre advoguei que as Forças Arma-
das poderiam estar presentes nesse processo, não
da forma como propôs aqui o Presidente da Casa, o
Senador Antonio Carlos Magalhães, ou seja, no poli-
ciamento ostensivo nas cidades; pelo menos no meu
entendimento, isso ainda não seria adequado neste
momento. Mas, de alguma maneira, as Forças Arma-
das precisam demonstrar para a sociedade que a
União também está preocupada com essa situação
de descontrole com a segurança pública no nosso
País.

Nesse sentido, considero positiva a iniciativa de
que as Forças Armadas possam ocupar espaços va-
zios hoje, já que as Polícias estaduais, civis e milita-
res não estão conseguindo coibir, de uma vez por to-
das, o crescimento da violência urbana no nosso
País. A Polícia Federal recebe, por intermédio desse
Plano Nacional de Segurança Pública, um aporte ma-
ior de recursos, para que possa ampliar seus quadros
e, dessa forma, atender melhor as necessidades da
sociedade neste âmbito da segurança pública.

Por último, Sr. Presidente, considero também
relevante que, de certa forma, o Governo Federal de-
fina como órgão coordenador das ações de seguran-
ça pública, vinculadas à esfera federal, o Ministério da
Justiça. Isso é importante, porque uma ação dessa
natureza, numa área tão sensível como a área da se-
gurança pública, deve merecer, sim, a atenção espe-
cífica de um órgão que tenha maior responsabilidade
e maior controle.

Por isso, particularmente, considero positiva a
iniciativa do Governo, embora entenda que ela ainda
é insuficiente. Precisamos, nos Orçamentos vindou-
ros, garantir mais recursos para o Fundo Nacional de
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Segurança Pública, que é também um avanço nesse
aspecto e que, inclusive, foi motivo de uma iniciativa
parlamentar minha, logo que cheguei à Casa, no sen-
tido de propor a sua instituição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-

dência lembra aos Srs. Senadores que, na Ordem do
Dia, que está para ser iniciada, estão incluídas matérias
que serão apreciadas e votadas nominalmente. Dessa
forma, solicito aos Srs. Senadores que ainda não te-
nham comparecido ao plenário que para aqui se deslo-
quem para participar dessas votações nominais.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Artur da
Távola.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, que seja retirado

em caráter definitivo, o Projeto de Lei do Senado nº
173, de 2000, de minha autoria.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será incluído na Ordem
do Dia oportunamente, nos termos do Regimento
Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Artur da
Távola.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 336, II, combinado

com o 338, V, do RISF, requeremos urgência, para o
Projeto de Resolução do Senado nº 25, de 2000,

que “acrescenta incisos V, VI, VII, VIII e IX ao artigo
3º da Resolução nº 78 de 1998, do Senado Federal
que ”Dispõe sobre as operações de crédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e de suas respectivas autarquias e funda-
ções, inclusive concessão de garantias, seus limi-
tes e condições de autorização, e dá outras provi-
dências".

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – José Fogaça – Luiz
Otávio – Antonio Carlos Valadares – Paulo Souto
– José Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Roberto
Saturnino – Ricardo Santos, (vencido) – Osmar
Dias – Pedro Piva – Eduardo Suplicy – Lúcio
Alcântara – Bello Parga.

REQUERIMENTO Nº 365, de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regimento

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Resolu-
ção nº 64, de 2000, oriundo da Mensagem nº 131, de
2000 que autoriza a contratação de operação de crédito
externo, nos valores de US$167,998,250.00 (cento e
sessenta e sete milhões, novecentos e noventa e oito
mil, duzentos e cinqüenta dólares norte-americanos) e
US$44,646,750.00 (quarenta e quatro milhões, seis-
centos e quarenta e seis mil, setecentos e cinqüenta dó-
lares norte-americanos), entre a República Federativa
do Brasil e o Banque Nacionale de Paris – BNP, destina-
das , a primeira, ao financiamento de oitenta e cinco por
cento no valor dos bens e serviços referentes à parte
francesa, que integram o projeto Pró-Amazônia/Promo-
tec, bem como de serviços a serem prestados por em-
presas brasileiras (tranche brasileira).

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – José
Roberto Arruda – Sergio Machado – Edison Lobão
– Jader Barbalho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esses requerimentos serão votados após a
Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Artur da Tá-
vola.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência, no uso das suas atribuições,
convoca sessão extraordinária, a realizar-se no dia 28
do corrente, às 10h, destinada à apreciação dos Pare-
ceres nºs. 667 e 668, de 2000, lidos anteriormente.

Ficam notificados, nesta hora, o Senador Luiz
Estevão e seus ilustres advogados.

São os seguintes os ofícios de notifica-
ção:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo 1º se-
cretário em exercício, senador Artur da Távola.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 1.044/2000

Brasília, 21 de junho de 2000

Exmº Sr.
Senador Luiz Estevão

Senhor Senador,
Comunico a V. Exª que convoquei sessão deli-

berativa extraordinária do Senado Federal, a realizar-se
no dia 28 de junho corrente, às 10h, no Plenário do Se-
nado Federal, sito na Praça dos Três Poderes, Brasí-
lia-DF, para apreciar o Projeto de Resolução nº 66, de
2000, que decreta a perda de mandato do Senador Luiz
Estevão, apresentado como conclusão do Parecer nº
667, de 2000, do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, sobre a Representação nº 2, de 1999.

A referida sessão será realizada nos termos do
art. 197 do Regimento Interno.

Atenciosamente, Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

OF.SF Nº 1.043/2000

Brasília, 21 de junho de 2000

Exmºs Srs.
Felipe Amodeo, Rogério Marcolini e Afonso Destri
Advogados de Defesa na Representação nº 2, de 1999
Brasília – DF

Senhores Advogados,
Comunico a V. Exªs que convoquei sessão delibe-

rativa extraordinária do Senado Federal, a realizar-se no
dia 28 de junho corrente, às 10h, no Plenário do Senado
Federal, sito na Praça dos Três Poderes, Brasília–DF,
para apreciar o Projeto de Resolução nº66, de 2000, que
decreta a perda de mandato do Senador Luiz Estevão,
apresentado como conclusão do Parecer nº 667, de
2000, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, so-
bre a Representação nº 2, de 1999.

A referida sessão será realizada nos termos do
art. 197 do Regimento Interno.

Atenciosamente, Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

PARECER Nº 669, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 25, de 2000, de autoria do Se-
nador Antônio Carlos Valadares, que
acrescenta incisos V, VI, VII, VIII e IX ao
artigo 3º da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal que “Dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de suas respectivas autar-
quias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de
autorização e dá outras providências.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Resolução do eminente
Senador Antônio Carlos Valadares que acrescenta
incisos V, VI, VII, VIII e IX ao artigo 3º da Resolução
nº 78, de 1998, do Senado Federal.

O objetivo dos incisos acrescentados é impor
maior disciplina fiscal aos entes da Federação no que
diz respeito à contração de operações de endivida-
mento sob diversas formas.

Assim, pelo projeto em comento, ficam veda-
das:

1) captar recursos, cujas obrigações contratuais
atinjam o período administrativo subseqüente do gover-
nador ou do prefeito, a título de recebimento antecipado
de créditos futuros relativos ao direito dos Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal de participação governamen-
tal obrigatória, nas modalidades de royalties, participa-
ções especiais e compensações financeiras, no resulta-
do da exploração de petróleo e gás natural, de recursos
hídricos para fins de energia elétrica e de outros recur-
sos minerais no respectivo território, plataforma conti-
nental ou zona econômica exclusiva;

2) oferecer como garantia de compromissos as-
sumidos, recebimentos futuros relativos ao direito dos
Estados, Municípios e Distrito Federal de participação
governamental obrigatória, nas modalidades de ro-
yalties, participações especiais e compensações fi-
nanceiras, no resultado da exploração de petróleo e
gás natural, de recursos hídricos para fins de energia
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 357



território, plataforma continental ou zona econômica
exclusiva:

3) ceder direito que ultrapasse o período admi-
nistrativo do governador ou do prefeito, a título de pa-
gamento futuro de compromissos assumidos, direito
dos Estados, Municípios e Distrito Federal de partici-
pação governamental obrigatória, nas modalidades
de royalties, participações especiais e compensa-
ções financeiras, no resultado da exploração de pe-
tróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de
energia elétrica e de outros recursos minerais no res-
pectivo território plataforma continental ou zona eco-
nômica exclusiva;

4) contrair obrigação, por parte do titular do po-
der ou órgão público, nos últimos dois quadrimestres
de seu mandato, que não possa ser cumprida inte-
gralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito;

5) contrair, por parte do governador ou prefeito
municipal, operação de antecipação de receita orça-
mentária, no seu último ano de mandato.

Na sua justificação, o eminente Senador ressal-
ta que a proposição apresentada não proíbe, a priori,
captar recursos com base nos royalties da produção
de petróleo ou gás, nem tampouco veda a cessão de
direito resultante dessa indenização assegurada pela
Constituição. Entretanto, condiciona que tais atos da
iniciativa de governadores ou prefeitos somente se-
rão permitidos se as obrigações contratuais resultan-
tes não ultrapassarem os seus respectivos períodos
administrativos.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

II – Voto

Nos últimos dois meses, temos acompanhado
constantes acordos firmados entre a União e os Esta-
dos tendo como objetivo básico antecipação de recei-
tas futuras para reduzir dívidas correntes.

Não obstante a falta de instrumento legal que
permita tais operações, bem como a violação das
competências privativas desta Casa no que diz res-
peito à operações de crédito, os supracitados acor-
dos têm sido levados adiante.

O objetivo básico do presente projeto de resolu-
ção é explicitar, de maneira inquestionável, a limita-
ção temporal para que os atuais administradores pú-
blicos possam se utilizar de créditos estatais, impe-
dindo que qualquer administrador possa extrapolar a

sua gestão, comprometendo créditos que pertence-
rão às gestões futuras.

Tal projeto apresenta-se compatível e conver-
gente com a Lei Complementar nº 101, de 2000, que
trata responsabilidade fiscal, recentemente aprovada
por esta Casa e sancionada pelo Presidente da Repú-
blica.

De fato, a aprovação da presente proposição
constituir-se-á em instrumento fundamental para o
aprimoramento do controle sobre os administradores
públicos, impedindo que se comprometam as futuras
gerações em detrimento de interesses de curto prazo.

A única observação que deve ser feita é que o
inciso IX proposto é redundante, visto que a Resolu-
ção nº78, de 1998, em seu parágrafo único do art. 18,
já proíbe operações por antecipação de receita orça-
mentária no último ano dos mandatos de prefeitos e
governadores.

Em face do exposto, bem como considerando a
inexistência de óbices de natureza constitucional, le-
gal ou regimental, voto pela aprovação da matéria, na
forma da Emenda nº 1 (substitutivo em anexo).

Sala da Comissão, – Ney Suassuna, Presiden-
te – Osmar Dias, Relator.

EMENDA Nº 1–CAE

Altera a redação da Resolução nº 78
de 1998, do Senado Federal que “Dispõe
sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de suas respectivas au-
tarquias e fundações, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condi-
ções de autorização e dá outras provi-
dências.”

O Senado Federal resolve:
Art lº O art. 3º da Resolução nº78, de 1998, pas-

sa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 3º ...................................................
..............................................................
V – em relação aos créditos decorren-

tes do direito dos Estados, Municípios e Dis-
trito Federal de participação governamental
obrigatória, nas modalidades de royalties,
participações especiais e compensações fi-
nanceiras, no resultado da exploração de
petróleo e gás natural, de recursos hídricos
para fins de energia elétrica e de outros re-
cursos minerais no respectivo território, pla-
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taforma continental ou zona econômica ex-
clusiva:

a) ceder direitos relativos a períodos
posterior ao do mandato do chefe do Poder
Executivo;

b) dar em garantia ou captar recursos a
título de adiamento ou antecipação, cujas
obrigações contratuais, respectivas ultrapas-
sem o mandato do chefe do Poder Executi-
vo."

Art. 2º O art. 3º da Resolução nº 78, de 1998,
passa a vigorar acrescido dos §§ 1-B, 1-C, 1-D, re-
munerando-se o parágrafo único:

Art. 3º ....................................................
..............................................................
“§ 1-A Constatando-se infração ao dis-

positivo no caput, e enquanto não promovi-
do o cancelamento ou amortização total do
crédito as dívidas serão consideradas venci-
das para efeito do cômputo dos limites dos
arts. 5º e 6º e a entidade mutuária ficará im-
pedida de realizar qualquer operação sujeita
a esta Resolução.

§ l-B Nas operações a que se refere o
inciso V serão observadas as normas e
competências da Previdência Social relati-
vas à formação de Fundos de Previdência
Social.

§ 1-C Qualquer antecipação de receita
proveniente da antecipação de receitas de
royalties será exclusiva para capitalização
de Fundos de Previdência.

§ 1-D Toda antecipação de receitas de
royalties, além do mandato do Chefe do
Poder Executivo, só será autorizada para
capitalizar a parcela do Fundo de Previdên-
cia que vai dar corbetura aos novos aposen-
tados, que passarem a usufruir os direitos a
partir da data da operação."

Comissão de Assuntos Econômicos Prs Nº 25,
de 2000. Assinaram o Parecer, em 20 de junho de
2000, os senhores Senadores: Ney Suassuna, Pre-
sidente – Osmar Dias, Relator – Pedro Simon –
Romeu Tuma – Luiz Otávio – José Eduardo Dutra
– Roberto Saturnino – Ricardo Santos (vencido) –
Paulo Souto – José Roberto Arruda – José Foga-
ça – Agnelo Alves – Antonio Carlos Valadares
(autor) – Lúcio Alcântara – Pedro Piva – Franceli-

no Pereira – José Agripino – Romero Jucá – Luiz
Otávio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade
na gestao fiscal e dá outras providências.

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

PARECER Nº 670, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 126 de
2000, que submete à apreciação do Sena-
do Federal a escolha do Senhor João
Grandino Rodas, para exercer o cargo de
Presidente do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, do Minis-
tério da Justiça, com mandato de 2
anos.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vo-
tação secreta realizada em 20 de junho de 2000,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se-
nador José Fogaça sobre a Mensagem nº 126 de
2000, opina pela aprovação da indicação do Senhor
João Grandino Rodas, para exercer o cargo de Presi-
dente do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica – CADE, do Ministério da Justiça, com mandato
de 2 anos, por 22 votos favoráveis, nenhum contrário
e nenhuma abstenção.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – José Fogaça, Relator –
Lauro Campos – Pedro Piva – Lúcio Alcântara –
Ricardo Santos – Antonio Carlos Valadares – Frei-
tas Neto – Bello Parga – Edison Lobão – José Ro-
berto Arruda – José Eduardo Dutra – Agnelo
Alves – Roberto Saturnino – Eduardo Suplicy –
Jonas Pinheiro – Francelino Pereira – Paulo Souto
– José Agripino – Romero Jucá – Luiz Otávio – Pe-
dro Piva.

I – Relatório

O Senhor Presidente da República encami-
nhou, em 8 de junho do corrente ano, mensagem ao
Senado Federal submetendo a indicação do Sr. João
Grandino Rodas para exercer o cargo de Presidente
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, do Ministério da Justiça, com mandato de 2
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anos. O fundamento legal para esta indicação é a alí-
nea f, inciso III, art. 52 da Constituição Federal, com-
binada com o disposto no art 4º da Lei nº8.884, de 11
de junho de 1994.

A ocupação do cargo de Presidente do CADE
pressupõe o preenchimento de determinados requisi-
tos básicos, quais sejam:

a) reputação ilibada;

b) profundo conhecimento sobre questões
econômicas e jurídicas;

c) conhecimento sobre as práticas da adimi-
nistração pública.

Quanto ao primeiro requisito, o Sr. João Gran-
dino Rodas tem-se caracterizado em sua vida públi-
ca, em todos os cargos que já tenha ocupado, por
profundo rigor ético e moral, os quais constituem-se
na essência de suas elevadas funções, ressaltan-
do-se as seguintes: Juiz do Trabalho da Segunda
Região (1980-1982); Juiz Federal Titular da 15ª
Vara da Seção Judiciária de São Paulo
(1982-1989); Desembargador Federal do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região (1989-1993),
esta última, função em que se aposentou. Posteri-
ormente, exerceu a função de Consultor Jurídico do
Ministério das Relações Exteriores.

O atendimento ao segundo requisito emana
de sua própria formação acadêmica. Após obter o
bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo
(1969), assim como o Bacharelado e Licenciatura
em Pedagogia e Bacharelado em Letras, ambos em
1970, na mesma Universidade de São Paulo.

No nível de pós-graduação, destacam-se
Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de Coimbra
(1970), Mestrado em Direito pela Harvard Law
School (1978), assim como o Mestrado em Diplo-
macia pela The Fletcher School of Law and Diplo-
macy (1985).

Ressalte-se, também, o doutoramento em Di-
reito pela Universidade de São Paulo (1973), coro-
ando a sua carreira acadêmica como Professor Ti-
tular do Departamento de Direito Internacional da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(1983).

O Sr. João Grandino Rodas apresenta vasta
obra publicada nas áreas relativas à Direito e a Re-
lações Exteriores, tendo, também, chefiado delega-
ções brasileiras em missão no exterior, assim como
participado da solução de litígios internacionais,

destacando-se a arbitragem no Mercosul que opôs
Brasil e Argentina.

No que diz respeito ao terceiro requisito, deve-
mos destacar que o exercício de todas as funções
acima relatadas demonstram, por si só, dominar no-
tórios conhecimentos sobre as questões relaciona-
das ao funcionamento da máquina pública.

É o relatório.

II – Voto

A análise da formação acadêmica e profissio-
nal do Sr. João Grandino Rodas obedece aos requi-
sitos necessários para o ocupação do cargo de Pre-
sidente do Banco Central do Brasil, para o qual foi
indicado pelo Presidente do CADE. Assim, regis-
tra-se a reputação ilibada, notório conhecimento
econômico, como experiência prática nas questões
relacionadas a Administração Pública.

Destarte, cumpridos os trâmites processuais
necessários, bem como as práticas de natureza po-
lítica e jurídica, voto que o nome em apreço está em
condição de ser apreciado por esta Comissão.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – José Fogaça, Rela-
tor.

PARECER Nº 671, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 127 de
2000, que submete à apreciação do Se-
nado Federal a escolha do Senhor
Thompson Almeida Andrade, para exer-
cer o cargo de Conselheiro do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômi-
ca – CADE, do Ministério da Justiça,
com mandato de 2 anos.

A Comissão de Assuntos Econômicos em vo-
tação secreta realizada em 20 de junho de 2000,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor
Senador Pedro Piva sobre a Mensagem nº 127, de
2000, opina pela aprovação da indicação do Se-
nhor Thompson Almeida Andrade, para exercer o
cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça,
com mandato de 2 anos, por 22 votos favoráveis,
nenhum contrário e nenhuma abstenção.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Lauro Campos – Lúcio Alcântara – Romero Jucá
– Agnelo Alves – José Agripino – Paulo Souto –
José Roberto Arruda – Ricardo Santos – Luiz
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Otávio – Bello Parga – Freitas Neto – José Foga-
ça – Pedro Simom – Francelino Pereira – Edison
Lobão – Jonas Pinheiro – José Eduardo Dutra –
Eduardo Suplicy – Roberto Saturnino – Antonio
Carlos Valadares.

RELATÓRIO Nº , DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem Presidencial
nº 127, de 2000 (nº 804, de 8-6-00, na ori-
gem), que submete à apreciação do Se-
nado Federal a escolha do Senhor
Thonpson Almeida Andrade, para exercer
o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, com mandato de dois anos.

Relator: Senador Pedro Piva
O Senhor Presidente da República, através da

Mensagem nº 127, de 2000 (nº 804, de 8-6-00, na ori-
gem), submete à apreciação do Senado Federal a es-
colha do Senhor Thompson Almeida Andrade, para
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministé-
rio da Justiça, com mandato de dois anos.

O indicado formou-se em Economia pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, em 1964. Con-
cluiu, em 1967, o Curso de Mestrado em Economia
pela Vanderbilt University, Tennessee (USA). O Se-
nhor Thompson Andrade é PhD em Economia pelo
University College da Universidade de Londres. Parti-
cipou de Cursos de Especialização na Fundação Ge-
túlio Vargas, no Massachussets Institute of Techno-
logy – MIT (USA), e em Berlim.

O candidato é Professor Titular de Economia
Regional, Urbana e de Meio Ambiente na Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Ademais, ele
é Pesquisador associado ao Núcleo de Estudos e
Modelos Espaciais Sistêmicos (NEMESIS), financia-
do pelo Programa de Núcleos de Excelência
(PRONEX) do Ministério de Ciência e Tecnologia, da
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – CNPq. Foi Técnico de Planejamento e
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da – IPEA, no período de 1976 a 1995. Exerceu algu-
mas outras atividades pertinentes à sua área de atua-
ção.

O indicado elaborou inúmeros trabalhos em
Economia, dos quais muitos foram publicados, e
participou de vários congressos nessa área de espe-

cialização. Foi membro de algumas bancas examina-
doras.

Recebeu ele o prêmio “Haralambos Simeonidis”
de 1995, concedido pela Associação Nacional de
Centros de Pós-Graduação em Economia – ANPEC.
Foi bolsista do United States Agency for International
Development USAID), United Nations, German Foun-
dation for International Developmment e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co – CNPq.

Por fim, cumpre salientar que a análise de seu
currículum vitae revela que o candidato reúne os atri-
butos necessários para o pleno desempenho do car-
go para o qual foi indicado pelo Exmº Senhor Presi-
dente da República.

Assim sendo, submetemos à apreciação e jul-
gamento desta douta Comissão a indicação do Se-
nhor Thompson Almeida Andrade, constante da refe-
rida mensagem presidencial, atendendo ao disposto
no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal,
combinado com o art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju-
nho de 1994, para o cargo de Conselheiro do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministé-
rio da Justiça, com mandato de dois anos.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Pedro Piva, Relator.

PARECER Nº 672, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 128 de
2000, que submete à apreciação do Se-
nado Federal a escolha do Senhor Celso
Fernandes Campilongo, para exercer o
cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica –
Cade, do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vota-
ção secreta realizada em 20 de junho de 2000, apre-
ciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Francelino Pereira sobre a Mensagem nº 128, de
2000, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Celso Fernandes Campilongo, para exercer o cargo
de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça com
mandato de 2 anos, por 22 votos favoráveis, nenhum
contrário e nenhuma abstenção.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Francelino Pereira,
Relator – Lauro Campos – Pedro Piva – Lúcio
Alcântara – José Fogaça – Agnelo Alves – Bello
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Parga – Freitas Neto – Romero Jucá – José Agripi-
no – José Roberto Arruda – Ricardo Santos – Pe-
dro Simon – Luiz Otávio – Edison Lobão – Jonas
Pinheiro – Roberto Saturnino – Eduardo Suplicy –
Antonio Carlos Valadares – José Eduardo Dutra –
Paulo Souto.

RELATÓRIO Nº , DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem Presidencial
nº 128, de 2000 (nº 805, de 8-6-00, na ori-
gem), que submete à apreciação do Se-
nado Federeal a indicação do Senhor
Celso Fernandes Campilongo, para exer-
cer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, com mandato de dois anos.

Relator: Senador Francelino Pereira
O Senhor Presidente da República, através da

Mensagem nº 128, de 2000 (nº 805, de 8-6-00, na ori-
gem), submete à apreciação do Senado Federal a in-
dicação do Senhor Celso Fernandes Campilongo,
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autar-
quia vinculada ao Ministério da Justiça, com mandato
de dois anos.

O indicado é Bacharel em Direito pela Universi-
dade de São Paulo – USP (1980). Nessa conceituada
instituição, obteve os títulos de Mestrado e Doutorado
em Direito, com área de concentração em Filosofia e
Teoria Geral do Direito em 1987 e 1992, respectiva-
mente. Mais tarde, cursou o Pós-Doutorado na Facul-
dade de Direito da Universidade de Lecce (Itália), no
período de 1995 a 1997.

Do curriculum vitae do candidato, constam infor-
mações que atestam sua ampla experiência na área
jurídica Contém, ainda, esse documento relação mui-
to extensa de palestras por ele proferidas no exterior
e, sobretudo, no Brasil. É autor de seis livros relacio-
nados à sua área de atuação, dos quais dois em regi-
me de co-autoria.

Contribuiu, ainda, na elaboração de outros oito
livros, com a redação de, pelo menos, um capítulo.
Publicou inúmeros artigos sobre temas referentes à
área jurídica em revistas, periódicos e jornais. O indi-
cado tem alguns trabalhos publicados no exterior e
participou de atividades de criação, organização e de-
senvolvimento de centros ou núcleos de ensino e
pesquisa.

O candidato participou, também, de bancas
examinadoras responsáveis por concursos de ingres-

so em carreira, inclusive, em três oportunidades, para
Professor Titular das disciplinas de Introdução ao
Estudo do Direito, Sociologia Geral e Jurídica, Ciên-
cia Política e Teoria Geral do Direito.

Foi membro de bancas de exames de conclusão
de cursos de especialização, de concurso de admis-
são ao Doutorado em Direito na Itália, de exames de
qualificação em nível de Mestrado e Doutorado. Ori-
entou trabalhos científicos (iniciação científica, dis-
sertação de especialização e de mestrado).

O indicado desenvolveu atividades de presta-
ção de serviços e de extensão. Participou em alguns
programas de televisão e concedeu entrevistas à im-
prensa em algumas ocasiões, sobre assuntos perti-
nentes à área jurídica. Freqüentou e concluiu alguns
cursos de extensão.

Seu currículo mostra intensa atuação na magis-
tério. Recebeu prêmios e distinções acadêmicas.

Ressalte-se, portanto, que a formação acadêmi-
ca e o histórico desta e histórico profissional do can-
didato o qualificam para o cabal desempenho das ati-
vidades inerentes ao cargo para o qual foi indicado
pelo Exmº Sr. Presidente da República.

Diante do exposto, submetemos a apreciação e
julgamento desta douta Comissão a indicação do Se-
nhor Celso Fernandes Campilongo – constante da
aludida mensagem presidencial, em cumprimento às
disposições constitucionais contidas no art. 52, inciso III,
alínea f, combinado com o art. 4º da Lei nº 8.884, de
11 de junho de 1994.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2000. – Ney
Suassuana, Presidente – Francelino Pereira, Relator.

PARECER Nº 673, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a mensagem nº 129 de
2000, que submete à apreciação do Sena-
do Federal a escolha do Senhor Afonso
Arinos de Mello Franco Neto, para exer-
cer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos.

A Comissão de Assuntos Econômicos, em vota-
ção secreta realizada em de junho de 2000, aprecian-
do o relatório apresentado pelo Senhor Senador Edi-
son Lobão sobre ao Mensagem nº 129, de 2000, opi-
na pela da aprovação da indicação do Senhor Afonso
Arinos de Mello Franco Neto, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica do Ministério da Justiça, com mandato de
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2 anos, por 22 votos favoráveis, nenhum contrário e
nenhuma abstenção.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Edison Lobão, Relator
– Pedro Simon – Pedro Piva – Lauro Campos – Lú-
cio Álcântara – José Fogaça – Luiz Otávio – Ricar-
do Santos – Antonio Carlos Valadares – José Ro-
berto Arruda – José Agripino – Bello Parga – Frei-
tas Neto – Romero Jucá – Francelino Pereira – Jo-
nas Pinheiro – Eduardo Suplicy – Roberto Satur-
nino – Agnelo Alves – José Eduardo Dutra – Paulo
Souto.

RELATÓRIO Nº , DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econômi-
co, sobre a Mensagem Presidencial nº 129,
de 2000 (nº 806, de 8-6-00, na origem),
que submete à apreciação do Senado Fe-
deral o nome do Senhor Afonso Arinos
de Mello Franco Neto para exercer o car-
go de Conselheiro do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica – CADE.

Relator: Senador Edison Lobão
Senhor Presidente da República através da

Mensagem nº 129, de 2000 (nº 806, de 8-6-00, na ori-
gem), submete à apreciação do Senado Federal a es-
colha do Senhor Afonso Arinos de Mello Franco Neto
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autar-
quia vinculada ao Ministério da Justiça, com mandato
de dois anos.

O indicado concluiu o Bacharelado em Enge-
nharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro, em 1984. Cursou Análise de Sistemas na
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
em 1986. É Mestre em Economia pela Fundação Ge-
túlio Vargas (1988). É PhD em Economia, tendo como
áreas de especialização: Economia Internacional
Economia Regional e Organização Industrial.

O candidato é Professor Assistente da Funda-
ção Getúlio Vargas, desde 1993. No tocante ao ma-
gistério ele ministra diversas disciplinas atinentes à
Economia e orientou algumas Teses de Mestrado.
Participou de várias bancas de tese, sendo duas em
nível de Doutorado e as demais em nível de Mestra-
do. Participou de alguns congressos, nos quais apre-
sentou trabalhos científicos relacionados à sua área
de atuação. Foi engenheiro da Companhia Docas do
Rio de Janeiro, no período de 1984 a 1986.

O indicado recebeu o prémio “Haralambos Si-
meonidis” de 1994 concedido pela Associação Nacio-

nal de Centros de Pós-Graduação em Economia –
ANPEC, obtendo a primeira colocação na categoria
de Teses de Doutorado.

Trata-se, portanto, de candidato com formação
académica e atuação profissional que o credenciam
ao perfeito desempenho do cargo para o qual foi indi-
cado pelo Exmo. Sr. Presidente da República.

Em face do exposto, submetemos à apreciação
e julgamento desta douta Comissão a indicação do
Senhor Afonso Arinos de Mello Franco Neto, constan-
te da referida mensagem presidencial, em cumpri-
mento às exigências constitucionais contidas no
art. 52, inciso III, alínea f, combinado com o art. 4º
da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2000. – Ney
Suassuana, Presidente – Edison Lobão, Relator.

PARECERES NºS 674, 675 E 676, DE 2000

Sobre o Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 297, de 1991
de (nº 3.403/92, naquela Casa), de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que
dá prioridade de atendimento a clientela
que especifica e dá outras providências.

PARECER Nº 674, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Mauro Miranda
Vem a esta Comissão, para análise de mérito e

do substitutivo a ele apresentado, pela Câmara dos
Deputados, onde assumiu o nº 3.403-E, o Projeto de
Lei do Senado nº 297, de 1991.

I – Antecedentes Legislativos

O projeto de lei em análise foi apresentado pelo
eminente Senador Francisco Rollemberg, em agosto
de 1991, visando à regulamentação de dispositivos
constitucionais (art. 7º, XXXI; 24, XIV; 203, IV; 226;
227, § 1º, II § 2º; 244; 229; 230) que tratam da inte-
gracão social da pessoa portadora de deficiência,
bem como asseguram direitos aos idosos e à família.

Em maio de 1992, a Comissão de Assuntos So-
ciais, com base no art. 91 do Regimento Interno, ana-
lisou e deliberou terminativamente, aprovando por
unanimidade, o projeto em tela.

Em seu parecer, o relator, Senador César Dias,
rejeitou a emenda supressiva do parágrafo único do
art. 2º e do inciso III do art. 6º, de autoria do ilustre
Senador João França, tendo apresentado emenda
ao inciso II do art. 6º, visando à sua atualização e
adequação.

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 363



Cumprido o disposto no art. 92 do Regimento
Interno, o projeto em tela foi encaminhado à Câma-
ra dos Deputados, para revisão, onde tramitou sob
o nº 3.403-E.

O autógrafo remetido pelo Senado Federal à
Câmara dos Deputados (Oficio SM nº761, de 2 de de-
zembro de 1992) não coincide com o texto aprovado
em caráter terminativo pela CAS, em 6-5-92, e como
tal comunicado a Mesa, conforme consta das folhas 13
a 16 do processado.

Conquanto haja esse lapso material, isso não
implica qualquer prejuízo ao mérito, uma vez que a
expressão omitida referia-se a indexador económico;
entrementes, pela legislação superveniente, o texto
introduzido pela emenda do relator tornou-se inade-
quado, diante das mudanças de caráter monetário
introduzidas pela legislação do Real, em julho de
1994. Também, em vista da apresentação de emen-
da modificativa, na Comissão de Seguridade Social
e Família, tal lapso tornou-se inócuo.

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei
do Senado nº 297, de 1991, foi encaminhado a qua-
tro comissões: de Viação e Transportes, Desenvol-
vimento Urbano e Interior; de Seguridade Social e
Família; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, e, finalmente, de Constituição, Justiça e
Redação.

Na Comissão de Viação e Transportes, o rela-
tor, Deputado Carlos Nelson Bueno, apresentou
emenda ao caput do art. 5º, modificando-o, a sa-
ber:

“Art. 5º Os veículos de transporte co-
letivo, a serem produzidos 12 (doze) me-
ses após a publicação desta Lei, serão
planejados de forma a possibilitar o aces-
so a seu interior de pessoas portadoras de
deficiência.”

Em 11-11-93, o parecer do relator era aprova-
do, por unanimidade, em reunião ordinária da Co-
missão.

Na Comissão de Seguiridade Social e Família,
a relatora, Deputada Marta Suplicy, apresentou em
seu relatório emenda ao inciso II do artigo 6º, que
passou a ter a seguinte redação

“Art. 6º .................................................
II – no caso de empresas concessio-

nárias de serviço público, a multa de
R$500,00 (quinhentos reais) a R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) por veículo
sem as condições previstas no art. 3º.”

Igualmente, a ilustre Deputada apresentou
emendas ao art. 3º e ao § 2º do art. 5º, substituin-
do as expressões “deficientes físicos” e “deficien-
tes” por “portadores de deficiência”. Seu relatório
foi aprovado, em 4-5-95, por unanimidade.

Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, o Relator, Deputado Celso
Russomano, apresentou substitutivo, modificando
a redação do art. 1º, na forma seguinte:

“Art. 1º Os portadores de deficiência
física ou mental, os idosos com idade igual
ou superior a 65 anos, as gestantes, as
lactantes, pessoas acompanhadas por cri-
anças de colo e aposentados por invali-
dez, terão atendimento prioritário, através
de guichê preferencial, nas repartições pú-
blicas e empresas concessionárias de ser-
viços públicos, com tratamento individuali-
zado que assegure atendimento imediato.”

O parágrafo único do art. lº, passou ao art. 2º,
com a seguinte redação:

“Parágrafo único. É assegurada, em
todas as instituições financeiras, a priori-
dade de atendimento a clientela a que se
refere este artigo.”

O art. 2º passou a ter a forma seguinte:

“Art. 2º Nas repartições oficiais, os
processos, requerimentos, atestados, de-
clarações e demais documentos de inte-
resse das pessoas a que se refere o artigo
anterior, devem ser carimbados com os di-
zeres ”tratamento preferencial", devendo
ter sua tramitação reduzida em um terço,
relativamente ao tempo médio gasto para
o processamento de cada espécie."

O art. 3º também foi modificado. adotando-se
a redação que segue:

“Art. 3º As empresas publicas de
transporte, as concessionária e permissio-
nárias de transporte coletivo devem man-
ter placas em seu interior, em local visível,
orientando o seu passageiro a ceder lugar
ao deficiente físico, idoso e senhora ges-
tante, ou acompanhada de criança de colo
que porventura entre no veículo e este es-
teja com todos os assentos ocupados.”

O art. 4º foi mantido e o art. 5º modificado da
seguinte forma:
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“Art. 5º A União, os Estados e o Dis-
trito Federal fiscalizarão e controlarão o
cumprimento desta lei através dos órgãos
que integram o Sistema Nacional de Defe-
sa do Consumidor e as sanções adminis-
trativas estão enquadradas na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que ins-
tituiu o Código de Defesa do Consumidor.”

No art. 6º, foi aumentado o prazo de regulamen-
tação para 90 (noventa) dias. A Comissão aprovou o
substitutivo do relator em 20-9-95.

A Comissão de Constituição e Justiça e Reda-
ção aprovou o substitutivo, bem como as emendas
apresentadas pelas outras comissões, com uma su-
bemenda especificando apenas no art. 5º, os artigos
a que se refere no texto da Lei nº 8.078/90.

II – Voto

O Projeto de lei em tela, conforme exposto no
item anterior, teve modificado, sobremaneira, seu tex-
to original, a partir do substitutivo apresentado e apro-
vado pelas Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, e de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara dos Deputados.

No que concerne às modificações apresentadas
pelas Comissões de Viação e Transportes, e Seguri-
dade Social e Família, nada temos a obstar quanto ao
mérito, ao contrário, trouxeram aprimoramento à pro-
posta do Senado Federal.

No entanto, as mudanças impostas pelo substi-
tutivo, embora dentro do melhor espírito legislativo,
carecem de adequação em termos de técnica de re-
dação, pois em certos aspectos – como no art. 1º –
tornaram a redação inadequada e, nos artigos 2º e 3º,
chegaram a um detalhamento mais apropriado ao
texto de regulamentação, do que a uma lei federal
que conforme dispositivo constitucional – art. 24, §§
1º, 2º, 3º e 4º – limita-se ao estabelecimento de nor-
mas gerais.

Por outro lado, parece correta a redação do art. 5º,
relacionando os direitos assegurados no texto ao Có-
digo de Defesa do Consumidor, mas nem tanto, ao
suprimir a referência às penalidades enquadradas
pela Lei nº 4.595, que trata, especificamente, das ins-
tituições financeiras.

Necessário se faz, também, algumas observa-
ções sobre a nomenclatura adequada, no que se re-
fere a pessoas portadoras de deficiência. Esta foi a
expressão consagrada pela Constituição de 1988,
adotada pela Organização das Nações Unidas –
ONU, da qual o Brasil é membro fundador.

O termo-chave desta expressão é deficiência,
que, segundo o Manual de Estilo, elaborado e editado
pela Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE/MJ, cor-
responde ao inglês disability, ao espanhol discapa-
cidad e ao francês handicapé. De acordo com o
Manual: “este termo é genérico e se refere a todo o
segmento, independentemente do tipo de seqüela ou
característica da deficiência”. Logo, desnecessário é
acrescentar “aposentado por invalidez”, pois esta
pessoa já está enquadrada na expressão “pessoa
portadora de deficiência”.

Conforme o Manual de Estilo da Corde: “pala-
vras como aleijado, inválido, mutilado, anormal, em-
bora ainda encontradas na mídia, são carregadas de
preconceito e, portanto, contrárias aos critérios que
regem este documento”. Não só isso, mas a toda a
política de integração social dessas pessoas.

E acrescenta: “considerando também que a ter-
minologia reflete a postura social em relação ao tema,
adotou-se a expressão pessoa portadora de deficiên-
cia”. Esta caracteriza que: a deficiência está na
pessoa, mas não é a pessoa. A abordagem que re-
duz a pessoa a sua deficiência, gera e reforça o pre-
conceito.

Na área da educação, a terminologia mais fre-
qüentemente usada – e adotada pelos documentos
oficiais – é a de “pessoas portadoras de necessida-
des especiais”, incluindo-se as pessoas portadoras
de deficiência e os superdotados. Aqui, o enfoque é
em termos do tipo de ensino que será oferecido a es-
ses educandos, dai a ênfase a necessidades.

A ONU decretou o período 1983-1992 como a
“Década das Pessoas Portadoras de Deficiência”, e,
visando a unificar as ações que seriam implementa-
das anualmente e internacionalmente, foi elaborado e
divulgado o “Programa Mundial de Ação Relativo às
Pessoas Portadoras de Deficiência”.

O Brasil, por meio de entidades governamentais
e não governamentais cujo número é surpreendente
tem trabalhado intensamente na educação, formação
e integração da pessoa portadora de deficiência, mas
foi a partir da criação da CORDE, em 1989, e do tra-
balho de sua pequena equipe, que as ações relativas
aos portadores de deficiência ganharam relevância e
efetividade, graças a uma melhor coordenação das
ações distribuídas em diversos ministérios, com dife-
rentes enfoques, e no setor privado evitando super-
posições e desvios, dando pois coerência ao trabalho
desenvolvido.

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 365



Concluindo, o texto em estudo deve manter a
expressão constitucionalmente determinada, com
base nessas evoluções, tanto no atendimento, como
na compreensão das pessoas portadoras de defi-
ciência.

Do ponto de vista de redação, algumas corre-
ções poderão ser efetivadas, seja para sanar lapsos
na coerência da redação, seja para adequá-lo à boa
técnica legislativa.

Portanto, consideramos que nada há a obstar
quanto ao mérito do presente projeto, devidamente
reconhecido por ambas as Casas, mas, para que o
texto final preencha os requisitos de técnica legislati-
va e juridicidade – de vez que sua constitucionalidade
é evidente – propomos algumas adequações, do pon-
to de vista de redação.

EMENDA 1–REDAÇÃO

As expressões “portadoras de deficiência”,
“deficientes físicos” e “pessoas deficientes”, são
substituídas pela expressão “pessoa(s) portado-
ras(s) de deficiência”, nos artigos 1º, 3º e 5º, res-
pectivamente.

EMENDA 2–REDAÇÃO

No art. 3º, ao elencar as pessoas com direito a
prioridade nos assentos de transporte coletivo, fo-
ram omitidas “as lactantes”, em manifesto erro ma-
terial, se observarmos o art. 1º.

EMENDA 3–REDAÇÃO

Ainda regulamentando o art. 227, § 2º, da
Constituição Federal, no art 4º, que garante a facili-
tação de acesso a diversos locais, consideramos
que a expressão “sanitários públicos” ao invés de
“banheiros públicos” é mais adequada, e mais utili-
zada, em nosso País.

EMENDA 4–REDAÇÃO

Quanto ao art. 5º, diante da caducidade do
prazo estipulado, adotamos a proposta da Câmara
dos Deputados, no sentido de isentar o período de
atualização, substituindo “a partir de 1993", por
”doze meses após a publicação desta Lei". Sugeri-
mos uma pequena alteração de redação ao texto
proposto na Câmara dos Deputados, visando uma
exata interpretação da lei, ficando o seguinte: “após
12 (doze) meses da publicação desta Lei”.

EMENDA 5–REDAÇÃO

Relativamente às infrações, previstas no art.
6º, o inciso II necessita adequação à legislação su-
perveniente, que mudou o padrão monetário nacio-
nal, passando assim para valores em real, ou seja:
“multa de R$500,00 (quinhentos reais) a
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veícu-
lo sem as condições previstas nos artigos 3º e 5º”.

Portanto, somos pela aprovação do presente
Projeto de Lei do Senado, na sua forma original,
com os ajustes redacionais acima descritos, e con-
seqüentemente, pela rejeição do substitutivo ofere-
cido pela Câmara dos Deputados.

De forma a facilitar, a meus Excelentíssimos
Pares, uma mais fácil deliberação acerca da maté-
ria, apresenta-se a seguir, a título de subsídio, a for-
ma consolidada do projeto.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 1991

Dá prioridade de atendimento à cli-
entela que especifica e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência,

os idosos com idade igual ou superior a sessenta e
cinco anos, as gestantes, as lactantes e pessoas
acompanhadas por crianças de colo terão atendi-
mento prioritário, nos termos desta Lei.

Art. 2º As repartições públicas e empresas
concessionárias de serviços públicos estão obriga-
das a dispensar atendimento prioritário, por meio
de serviços que assegurem tratamento diferencia-
do e atendimento imediato à clientela a que se refe-
re o artigo anterior.

Parágrafo único. Fica assegurada, em todas
as instituições financeiras, a prioridade de atendi-
mento às pessoas mencionadas no art. 1º.

Art. 3º As empresas públicas de transporte e
as concessionárias de transporte coletivo reserva-
rão assentos, devidamente identificados, aos ido-
sos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de
deficiência e pessoas acompanhadas por crianças
de colo.

Art. 4º Os logradouros e sanitários públicos,
bem como os edifícios de uso público, terão normas
de construção, para efeito de licenciamento da res-
pectiva edificação, baixadas pela autoridade com-
petente, destinadas a facilitar o acesso e uso des-
ses locais pelas pessoas portadoras de deficiência.

366 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 2000



Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a se-
rem produzidos após 12 (doze) meses da publica-
ção desta Lei serão planejados de forma a facilitar o
acesso a seu interior das pessoas portadoras de de-
ficiência.

§ 1º Os veículos de transporte coletivo em fabri-
cação sofrerão alterações de modo a adaptar-se às
exigências deste artigo.

§ 2º Os proprietários de veículos de transporte
coletivo em utilização terão o prazo de cento e oitenta
dias, a contar da regulamentação desta Lei, para pro-
ceder às adaptações necessárias ao acesso facilita-
do das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará
os responsáveis.

I – no caso de servidor ou de chefia responsável
por serviço ou repartição pública, às penalidades
previstas na legislação específica;

II – no caso de empresas concessionánas de
serviço público, a multa de R$500,00 (quinhentos
reais), a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
por veículo sem as condições previstas nos arts. 3º
e 5º;

III – no caso das instituições financeiras, às
penalidades previstas no art. 44, incisos I, II e III, da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Parágrafo único. As penalidades de que trata
este artigo serão elevadas ao dobro, em caso de re-
incidência.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias, contados de sua pu-
blicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997. –
Ademir Andrade, Presidente – Mauro Miranda,
Relator – José Alves – João Rocha – Nabor Juni-
or – Carlos Bezerra – Jonas Pinheiro – Otoniel
Machado – Bello Parga – Carlos Wilson – Leo-
mar Quintanilha – Marina Silva – Benedita da Sil-
va – Osmar Dias – Valmir Campelo – João França
– Ernandes Amorim – Abdias Nascimento (sem
voto) – Sebastião Rocha.

PARECER Nº 675, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relatora: Senadora Marluce Pinto

I – Antecedentes Legislativos

Em atendimento ao Of. SF/nº 909/97, vem à
Comissão de Assuntos Sociais, para reexame, a
proposição em epígrafe.

O Projeto de Lei do Senado nº 297, de 1991,
foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, em caráter terminativo, em maio
de 1992. Vencido o prazo de recurso para aprecia-
ção em plenário, o Presidente do Senado Federal
comunicou, em sessão do dia 30-11-92, seu esgo-
tamento e promoveu a remessa dos autógrafos à
Câmara dos Deputados, em dezembro de 1992.

Em 26-6-96, o projeto, emendado pela Câma-
ra dos Deputados na forma de substitutivo, retornou
ao Senado e foi despachado à Comissão de Assun-
tos Sociais, para exame.

Distribuído ao Senador Mauro Miranda, em
11-7-96, para relatar, foi devolvido em 2-12-96, com
parecer opinando pela rejeição do Substitutivo da
Câmara e aprovação do projeto original do Senado,
com algumas emendas de redação necessárias em
virtude do tempo decorrido.

Em 16-4-97, a Presidência da Comissão de
Assuntos Sociais concedeu vista ao Senador Bello
Parga, que devolveu o processado um mês depois,
sem voto em separado, mas com inclusão de nota
técnica, elaborada pela Consultoria Legislativa, por
solicitação do Senador, sobre a pertinência dos
ajustes redacionais. Na mesma data – 12-5-97 – o
processado retorna ao Relator, que o devolve à
CAS, com o relatório, propondo cinco emendas de
redação.

Em 18-8-97, a Secretaria-Geral da Mesa ane-
xa a legislação citada, constituindo a fls. 75 do pro-
cessado. Igualmente, às fls. 76-77, anexou o Ofício
nº SF/909, de 2-9-97, do Presidente do Senado Fe-
deral ao Presidente da CAS, solicitando o reexame
das conclusões do Parecer daquela Comissão so-
bre a presente proposição, considerando-se o art.
285 e subseqüentes do Regimento Interno do Se-
nado Federal.

II – Relatório

Quando da análise e deliberação sobre o PLS
nº 297, de 1991, o Senador Bello Parga pediu vista
do processado e encaminhou à Consultoria Legis-
lativa solicitação para “esclarecimento à dúvida
quanto à regimentalidade da apreciação do Projeto
de Lei do Senado”, conforme a Nota Técnica nº250,
de 1997, que constitui às fls. 53 a 58 do processa-
do.
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De acordo com a nota técnica, “o solicitante
quer investigar se o Senado, que foi a Casa onde
iniciou-se a tramitação do referido projeto, pode
restaurar o projeto original, rejeitando as mudanças
aprovadas pela Casa revisora em seu texto”.

O fundamento da solicitação seria a dúvida
sobre a regimentalidade e a constitucionalidade do
relatório que propunha a restauração do texto do
projeto original.

Conforme a nota técnica, “a Constituição nada
estabelece quanto ao que deva ser feito ao projeto
emendado na Casa revisora, a não ser a previsão de
seu ‘retorno à Casa de origem’ (art. 65, parágrafo úni-
co). Logo, não há ‘qualquer imposição constitucional
expressa da qual se possa inferir que a Casa de ori-
gem não possa rejeitar as modificações feitas na
Casa revisora, restabelecendo o texto originalmente
aprovado na Casa iniciadora’”.

O substitutivo foi rejeitado por razões eviden-
tes, diante das modificações efetuadas pela Comis-
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi-
norias da Câmara, seja por redundâncias (acrésci-
mo da expressão “aposentado por invalidez”, visto
que essas pessoas já estão inclusas entre as “pes-
soas portadoras de deficiência”), ou por inadequa-
ção da expressão “portadores de deficiência física
e mental”, pela mesma razão anterior, de vez que
tal expressão é restritiva, enquanto aquela utilizada
pela Constituição e legislação vigente é abrangente
e abriga todas as formas de deficiência.

O substitutivo em causa foi rejeitado também
porque, ao determinar que o atendimento prioritário
far-se-á “através de guichê preferencial, nas repar-
tições públicas e empresas concessionárias de ser-
viços públicos, com tratamento individualizado que
assegure atendimento imediato”, a emenda contra-
ria dispositivo constitucional – art. 24, § 1º – que
dispõe, verbis: “no âmbito da legislação concorren-
te, a competência da União limitar-se-á a estabele-
cer normas gerais”. O mesmo impedimento consti-
tucional aplica-se aos arts. 2º e 3º, do Substitutivo
da Câmara.

No que concerne às dúvidas sobre a regimen-
talidade do parecer aprovado pela Comissão de
Assuntos Sociais, o autor da nota técnica alerta
para dois fundamentos, que de nenhuma forma po-
deriam corroborar a inferência de que, ao rejeitar o
substitutivo da Casa revisora, estaria ocorrendo
veto, ficando o dispositivo sem texto, o que acarre-
taria sua prejudicialidade, a saber:

a) somente ao Presidente da República – em
ato de sanção ou de promulgação – cabe vetar pro-
jeto, no todo ou em parte (art. 84, incisos IV e V, da
Constituição Federal);

b) o Regimento Interno do Senado Federal
prevê a prejudicialidade apenas em dois casos:
“por haver perdido a oportunidade” e “em virtude de
seu pré-julgamento pelo Plenário em outra delibe-
ração” (art. 334 – cap. XVIII – Da Prejudicialidade).

A deliberação em análise não pode ser enqua-
drada em nenhum desses dois casos.

Mais especificamente relacionados ao fato em
espécie, temos os artigos 285, 286 e 287 do Regi-
mento Interno, que determinam:

“Art. 285. A emenda da Câmara a
projeto do Senado não é suscetível de mo-
dificação por meio de subemenda.

Art. 286. A discussão e a votação das
emendas da Câmara a projeto do Senado
far-se-á em globo, exceto;

a) se qualquer comissão manifes-
tar-se favoravelmente a umas e contraria-
mente a outras, caso em que a votação se
fará em grupos, segundo os pareceres;

b) se for aprovado destaque para a
votação de qualquer emenda.

Parágrafo único. A emenda da Câma-
ra só poderá ser votada em parte se o seu
texto for suscetível de divisão.

Art. 287. O substitutivo da Câmara a
projeto do Senado será considerado série
de emendas e votado, separadamente, por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e
itens, em correspondência aos do projeto
emendado, salvo aprovação de requeri-
mento para votação em globo ou por gru-
pos de dispositivos, obedecendo ao dis-
posto no parágrafo único do artigo anteri-
or."

No caso em tela, houve rejeição do substituti-
vo da Câmara, em globo, e aprovação de ajustes
de redação, formalmente enunciados como emen-
da, nos termos – analogo sensu – do parágrafo
único do art. 317, do Regimento Interno, que ape-
nas visavam a sanar erros materiais ou de omis-
são: atualizar data há muito vencida, adaptar valo-
res de multas à nova realidade monetária do País
ou, ainda, adequar a linguagem ou expressões às
determinações constitucionais e legais, à boa téc-
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nica de redação legislativa e da língua portugue-
sa.

Nenhuma emenda de redação ficou caracteri-
zada como subemenda ou fez qualquer modifica-
ção no mérito do projeto em análise. A Comissão
nada mais fez do que oferecer um texto final isento
de erros e de omissões.

Complementarmente, nada sugere que a Co-
missão de Assuntos Sociais do Senado tenha des-
cumprido os dispositivos regimentais supracitados,
ao deliberar sobre o substitutivo ou sobre as emen-
das de redação.

Conclui o autor da nota técnica da seguinte forma:

“Portanto, salvo melhor juízo, o Sena-
do apreciará as emendas da Câmara ao
projeto, inclusive na forma de substitutivo,
aprovando-as ou rejeitando-as, sendo que,
no último caso, prevalecerá o texto original,
em razão da recusa pelo Senado da altera-
ção efetuada pela Câmara.

A revisão deve ser entendida como
uma revista – no sentido de ser vista nova-
mente e não no sentido de correção – no
projeto originário de outra Casa, devendo
efetivar-se em um plano secundário ou de
suplementariedade, em relação àquela que
é realizada pela Casa iniciadora. As modifi-
cações que foram introduzidas na Casa re-
visora significam que o projeto mereceu sua
aprovação, embora com alterações.

A Casa de origem poderá, no entanto,
recusar essa modificação sem que isso sig-
nifique que a Casa revisora esteja dispensa-
da de opinar sobre o projeto, como um todo
(...) significando que no seu todo, a proposi-
ção pode ser acolhida, embora possa haver
restrições em algumas de suas partes.

Quanto à dúvida quanto à representati-
vidade da votação de um projeto, o que im-
porta é o que estabelece o Regimento Inter-
no da Casa, desde que não conflite com a
Constituição."

Por oportuno, ressalte-se que, em inúmeras
ocasiões, quando o processo legislativo inverte os
papéis das duas Casas, isto é, quando o Senado
Federal é a Casa revisora – o que ocorre com enor-
me freqüência dado o grande número de propositu-
ras originais do Poder Executivo que, conforme dis-
positivo constitucional, “terão início na Câmara dos
Deputados” (art. 64) –, os Senadores da República

questionam o fato de a deliberação senatorial ser
rejeitada pela Casa iniciadora, desconhecendo a
contribuição da Câmara Alta e criando um desequilí-
brio no poder de legislar das duas Casas.

Em nenhum momento foi questionada a consti-
tucionalidade ou a regimentalidade de tais delibera-
ções, mas, sim, a desvalorização ou a desqualifica-
ção da ação legislativa do Senado Federal, num sis-
tema bicameral.

Nesse sentido, a nota técnica da Consultoria
cita Manoel Gonçalves Ferreira Filho (in “Processo
Legislativo”, Ed. Saraiva, São Paulo, 1995, fls. 207/8)
in verbis:

“Destarte, as Câmaras no processo le-
gislativo brasileiro não estão em pé de igual-
dade. A vontade da que primeiro apreciou o
projeto prevalece, na medida em que se im-
põe até contra emendas feitas pela outra, a
revisora. Ora, isso, na prática, repercute
numa certa inferiorização do Senado, que é
necessariamente a Câmara revisora em to-
dos os projetos de iniciativa presidencial,
hoje a maioria e os mais importantes.”

Quanto aos termos da deliberação da CAS, com
base no parecer do Relator, assim conclui a nota téc-
nica:

“As demais modificações podem, regi-
mentalmente, ser consideradas como emen-
das de redação, não havendo, por conse-
guinte, alterações de conteúdo e, conse-
qüentemente, burla ao processo legislativo
bicameral.”

III – Análise e Voto

A Mesa Diretora, no entanto, ao analisar a deli-
beração final da Comissão de Assuntos Sociais, hou-
ve por bem levantar alguns questionamentos, tanto
do ponto de vista regimental, como do ponto de vista
de redação final.

Nesse sentido, o OF-SF/909/97, de 2-9-97, envia-
do ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
pelo Presidente do Senado Federal, indicava:

a) que a tramitação da emenda da Câmara dos
Deputados a Projeto de Lei do Senado é regulada
pelo art. 285 e seguintes, do Regimento Interno do
Senado Federal;

b) que a Comissão de Assuntos Sociais, ao deli-
berar pela rejeição da emenda substitutiva da Câma-
ra, manifestou-se favoravelmente à manutenção do
projeto senatorial;
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c) que o texto final apresentado não correspon-
de às emendas de redação aprovadas pela CAS.

Desnecessário seria, nessa altura, retomar as
justificativas e a razão das cinco emendas de reda-
ção, já devidamente explicitadas no Relatório do Se-
nador Mauro Miranda, incluso no processado.

Entretanto, é de todo necessário chamar a aten-
ção para as alterações de redação – sem emendas –
indicadas pelo ofício:

a) a palavra “individualizados”, no art. 2º, omiti-
da no texto do PLS, o foi, apenas e tão-somente, por
erro de digitação, pois não há no relatório nenhuma
referência a tal mudança que, de resto, não se justifi-
caria, em nenhuma hipótese;

b) a palavra “lactante”, definitivamente, é a refe-
rência à “mãe, em período de amamentação”, que ne-
cessita tratamento preferencial, e não ao “filho, que é
amamentado”: o “lactente”; tal diferença justifica a
correção da palavra;

c) a inclusão, no art. 3º, da palavra “lactante” fa-
zia-se necessária para não caracterizar contradição
ou incoerência com os termos do art. 1º, que a inclui;

d) a expressão “por meio de”, que substitui
“através de”, deve ser atribuída a lapso de revisão,
pois exigiria inclusão de emenda de redação no item
Voto, o que, aparentemente, escapou ao revisor, que
não percebeu tratar-se de consolidação do texto do
projeto e não de um projeto novo;

e) cabe o mesmo raciocínio no que concerne à
redação da frase “para proceder às adaptações ne-
cessárias ao acesso facilitado das pessoas portado-
ras de deficiência”, que traz significativa melhoria no
que se refere à técnica de redação legislativa e ao
bom uso da língua portuguesa, ao contrário da reda-
ção original. Mas, novamente, foi uma correção de re-
visor vernacular.

Portanto, a par das emendas de redação – cinco
– sobre as quais a CAS deliberou, para sanar essas fa-
lhas, garantindo que a redação final do PLS nº 297/91
enquadre-se na boa técnica legislativa e de língua
portuguesa, antes de encaminhada à sanção, propo-
mos a adoção da orientação da Secretaria-Geral da
Mesa, recorrendo ao Cap. XV, Da Correção de Erro,
art. 325, do Regimento Interno do Senado Federal,
que estabelece, verbis:

“Art. 325. Verificada a existência de
erro em texto aprovado e com redação defi-
nitiva, proceder-se-á da seguinte maneira:

a) tratando-se de contradição, incoe-
rência, prejudicialidade ou equívoco, que

importe em alteração no sentido do projeto,
ainda não remetido à sanção ou à Câmara,
o Presidente encaminhará a matéria à Co-
missão competente para que proponha o
modo de corrigir o erro, sendo a proposta
examinada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, antes de submetida ao
Plenário, (...)”

Complementarmente ao art. 325, pode-se indi-
car, como enquadramento regimental pertinente (no
sentido de dar ao PLS nº 297/91 a redação final ma-
ximamente correta), os artigos 322, 323 e 234, res-
pectivamente Cap. XIV, Da Redação do Vencido e
Da Redação Final, e Cap. I, Das Espécies, Seção VI,
Das Emendas, que assim dispõem:

“Art. 322. Quando a redação final for
de emendas do Senado a projeto da Câma-
ra, não se admitirão emendas a dispositivo
não emendado, salvo as de redação, e as
que decorram de emendas aprovadas.

Art. 323. As emendas de redação de-
pendem de parecer da comissão que hou-
ver elaborado a redação final, sem prejuízo
do disposto no art. 234, parágrafo único."

Nesse sentido, propomos que sejam efetuadas
as alterações de redação supracitadas, por deliberação
da Comissão de Assuntos Sociais, conforme art. 325,
a, do RISF, ressaltando-se que, após deliberação, o
processado será encaminhado à redação final.

Isso exposto, recomendamos que da redação fi-
nal constem as seguintes correções.

a) no art. 2º, reintroduzir o termo “individualiza-
dos”, conforme redação aprovada pela Comissão de
Assuntos Sociais, na reunião de 30 de novembro de
1992, omitido por inequívoco erro de digitação;

b) no art. 2º, substituir a expressão “através de”
por “por meio de”, para adequação lingüística;

c) no art. 2º, substituir o termo “clientela” por
“pessoas”, para sanar erro de concordância verbal;

d) no art. 4º, substituir a palavra “possibilitar” por
“facilitar”, para adequar o dispositivo à terminologia
usual;

e) no art. 4º, substituir a palavra “lactentes” por
“lactantes”, para sanar evidente erro de digitação;

f) no § 2º do art. 5º, substituir a expressão “a per-
mitir o acesso de pessoas portadoras de deficiência”
por “ao acesso facilitado de pessoas portadoras de
deficiência”, com o objetivo de conferir ao dispositivo
melhor adequação lingüística;
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g) no inciso II do art. 6º, fazer referência também
ao art. 5º, e não apenas ao art. 3º, pois a adaptação e
a fabricação de veículos também devem ser objeto do
alcance do dispositivo.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1997. –
Ademir Andrade, Presidente – Marluce Pinto, Rela-
tora – Nabor Júnior – Edison Lobão – Bello Parga –
Otoniel Machado – José Alves – Lúcio Alcântara –
Albino Boaventura – Benedita da Silva – Carlos
Wilson – Casildo Maldaner – Osmar Dias – Emilia
Fernandes – Sebastião Rocha – Romero Jucá –
Gilvam Borges.

PARECER Nº 676, DE 2000
(Da Comissão de Constituição

Justiça e Cidadania)

Relator: Senador (ad hoc) Renan Calheiros

I – Relatório

Vem a esta Comissão, nos termos do art. 325,
I, do Regimento Interno, o Projeto de Lei do Senado
nº 297, de 1991, aprovado pela Comissão de Assun-
tos Sociais – CAS, em caráter terminativo, em maio
de 1992.

Apreciado e emendado pela Câmara dos Depu-
tados, o referido projeto retomou ao Senado Federal
em junho de 1996, tendo sido novamente apreciado
pela Comissão, que houve por bem rejeitar o substitu-
tivo da Câmara Baixa, e aprovar o projeto original,
com emendas de redação.

Tais emendas tanto visavam atualizar o texto –
diante do tempo decorrido – bem como adequar a re-
dação final a determinações constitucionais e regi-
mentais, diante de mudança de padrão monetário, er-
ros de digitação e, ainda, de revisão vernacular e de
técnica legislativa.

Assim, o projeto em tela foi novamente analisa-
do pela CAS, em agosto de 1997, que acolheu as ob-
servações do Relator, referentes aos equívocos verifi-
cados no texto final, aprovando-o com as emendas
de redação.

No entanto, a Mesa Diretora, ao receber o pro-
cessado – para encaminhamento à sanção presi-
dencial –, levantou questionamentos sobre a regi-
mentalidade da deliberação da Comissão de Assun-
tos Sociais.

Nova relatoria foi indicada e elaborado novo pa-
recer, ratificando a dupla decisão da Douta Comis-
são, e comprovando que foram rigorosamente cum-
pridas as determinações regimentais pertinentes,

conforme os arts. 234, 322 e 323 do Regimento Inter-
no do Senado Federal.

Igualmente, foram retomados os termos da Nota
Técnica nº 250 (fls. 53 a 58), solicitada a Consultoria
Legislativa desta Casa, considerando a decisão da
CAS perfeitamente adequada ao Regimento Interno
desta Casa, em nenhum momento injurídica ou an-
ti-regimental.

Portanto, considerando o parecer da Comissão
de Assuntos Sociais, aprovado em 19-11-1997, o pro-
jeto em estudo foi encaminhado a esta Comissão, co-
erentemente ao disposto no Cap. XV, Da Correção do
Erro, art. 325 (fls. 7 e 8 do parecer aprovado).

II – Voto do Relator

Considerando que o texto resulta de emendas
de redação acolhidas pela Comissão de Assuntos
Sociais, em respeito ao Regimento Interno e à boa
técnica legislativa, somos por sua aprovação.

Sala das Reuniões, 23 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente – Renan Calheiros, Relator
ad hoc – Djalma Bessa – Romeu Tuma – Roberto
Freire – José Alencar – Maria do Carmo Alves –
Bernardo Cabral – Moreira Mendes – Roberto Re-
quião – José Eduardo Dutra – Francelino Pereira –
Pedro Simon – Álvaro Dias – Edison Lobão – Lú-
cio Alcântara.

DOCUMENTO ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO.

NOTA TÉCNICA Nº 250, DE 1997

Ref: PLS nº 297, de 1991
Assunto: retorno à Casa iniciadora (Senado) de pro-
jeto de lei emendado na Casa revisora (Câmara dos
Deputados).

O ilustre Senador Bello Parga solicita desta
consultoria esclarecimento à dúvida quanto à regi-
mentalidade da apreciação do Projeto de Lei do Se-
nado nº 297, de 1991 (nº 3.403/92, na Câmara dos
Deputados), em razão de a Casa revisora (Câmara)
ter aprovado um substitutivo ao projeto e o relator
da matéria na Casa iniciadora apresentar um relató-
rio em que opina pela rejeição de quase todas as
modificações oferecidas pela Câmara, restabelecen-
do o projeto original, incluindo apenas algumas alte-
rações que justifica serem de redação.

O solicitante quer investigar se o Senado, que foi
a Casa onde iniciou-se a tramitação do referido projeto,
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pode restaurar o projeto original, rejeitando as mudan-
ças aprovadas pela Casa revisora em seu texto.

Entende o requerente que se tal ocorrer, confor-
me proposta do relator da matéria no Senado, es-
tar-se-ia praticando ato anti-regimental e inconstituci-
onal, em virtude de a Constituição brasileira adotar o
sistema bicameral, que impõe, segundo ele, o enten-
dimento de que um projeto de lei só será integralmen-
te aprovado se obtiver a aqüiescência das duas Ca-
sas sobre todos os dispositivos que compõem o refe-
rido projeto.

A Constituição Federal ao tratar do processo le-
gislativo estabelece em seu art. 65, verbis:

“Art. 65. O projeto de lei aprovado por
uma Casa será revisto pela outra, em um só
turno de discussão e votação, e enviado à
sanção ou promulgação, se a Casa revisora
o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto
emendado, voltará à Casa iniciadora."

Inobstante a preocupação do consulente, a
Constituição nada estabelece quanto ao que deva
ser feito ao projeto emendado na Casa revisora, a
não ser a previsão de seu retorno à Casa de ori-
gem. Assim, a Casa revisora aprova o projeto na ín-
tegra ou com emendas, reenviando-o à Casa de ori-
gem, ou rejeita-o, arquivando-o. Não há, portanto,
qualquer imposição constitucional expressa da qual
se possa inferir que a Casa de origem não possa re-
jeitar as modificações feitas na Casa revisora; resta-
belecendo o texto originalmente aprovado na Casa
iniciadora.

Por outro lado, é ilógico admitir que a rejeição na
Casa de origem de uma alteração promovida pela
Casa revisora a determinado dispositivo do projeto
venha a se constituir em um veto, ficando o dispositi-
vo sem texto, podendo, desse modo, acarretar a pre-
judicialidade do projeto por parecer de nexo.

Ademais, somente ao Presidente da República
cabe vetar projeto de lei, no todo ou em parte, sempre
que o considerar inconstitucional ou contrário ao inte-
resse público, conforme prevê o art. 66, § 1º, da
Constituição.

O Regimento Interno do Senado (RISF) prevê a
prejudicialidade de matérias e seu conseqüente ar-
quivamento apenas em dois casos, de acordo com
seu art. 334, letras a e b, e seu § 4º, verbis:

“Art. 334. O Presidente, de ofício ou
mediante consulta de qualquer Senador, de-

clarará prejudicada matéria dependente de
deliberação do Senado:

a) por haver perdido a oportunidade;
b) em virtude de seu pré-julgamento

pelo Plenário em outra deliberação.
..............................................................
§ 4º A proposição prejudicada será de-

finitivamente arquivada.”

Donde se depreende que o regimento não
abriga a idéia de que projetos de lei possam ser
desfigurados, mediante a eliminação, pela Casa de
origem, dos dispositivos modificados pela Casa revi-
sora, quando estiver em desacordo com as altera-
ções feitas.

É ainda o RISF que, ao tratar do substitutivo da
Câmara a projeto do Senado em seu art. 287, estabe-
lece, verbis:

“Art 287. O substitutivo da Câmara a
projeto do Senado será considerado série
de emendas e votado, separadamente, por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens,
em correspondência aos do projeto emen-
dado, – salvo aprovação de requerimento
para votação em globo ou por grupos de
dispositivos, obedecido o disposto no pará-
grafo único do artigo anterior.”

Portanto, salvo melhor juízo, o Senado aprecia-
rá as emendas da Câmara ao projeto, inclusive na for-
ma de substitutivo, aprovando-as ou rejeitando-as,
sendo que, nesse último caso, prevalecerá o texto ori-
ginal em razão da recusa pelo Senado da alteração
efetuada pela Câmara.

A revisão deve ser entendida como uma revista
– no sentido de ser vista novamente e não no sentido
de correção – no projeto originário de outra Casa, de-
vendo efetivar-se em um plano secundário ou de su-
plementariedade em relação àquela que é realizada
na Casa iniciadora. As modificações que foram intro-
duzidas na Casa revisora significam que o projeto
mereceu sua aprovação, embora com alterações.

A Casa de origem poderá, no entanto, recusar
essa modificação sem que isso signifique que a Casa
revisora esteja dispensada de opinar sobre o projeto,
como um todo, mesmo porque no processo de vo-
tação, “votar-se-á em primeiro lugar o projeto, res-
salvados os destaques dele requeridos e as emen-
das” (art. 300, I, RISF) ou “a proposição, ou seu
substitutivo, será votada sempre em globo, ressalva-
da a matéria destacada ou deliberação divergente”
(art. 189, RICD), significando que no seu todo, a pro-
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posição pode ser acolhida, embora possa haver res-
trições em algumas de suas partes.

Quanto à dúvida relativa à representatividade
da votação de um projeto, o que importa é o que esta-
belece o Regimento Interno da Casa, desde que não
conflite com a Constituição.

Assim, não se pode concluir que um projeto que
tenha sido aprovado em decisão terminativa na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Senado, por exemplo, pela maioria relativa dos seus
membros, no caso, cinco Senadores, o que represen-
ta um vigésimo da composição da Casa, seja consi-
derado ilegítimo pelo fato de não ter sido aprovado
por um número maior de membros.

O insigne jurista Pontes de Miranda, discorren-
do sobre a discussão e votação de projeto de lei, dei-
xa entrever privilégio para a Casa iniciadora, estabe-
lecendo que, no processo de revisão, essa terá a últi-
ma palavra. É o seu comentário:

“Emendas – Em virtude do art. 58, § 1º,
2ª parte, que obedece ao princípio da bica-
meralidade in minimis, é preciso que sobre
a menor alteração de sentido tenha havido a
apuração bicameral: se há emenda, por mí-
nima que seja, volta à outra câmara, para
que se pronuncie sobre esse ponto. Apro-
vá-la-á, ou não. A câmara iniciadora fala,
portanto, por último.” (grifos do autor). (Co-
mentários à Constituição de 1967 com a
Emenda nº 1 de 1969, t. III, 2ª ed., rev.,
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1970, p. 176).

Mais incisivo é o magistério de Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho, ao afirmar que no processo legisla-
tivo a Casa revisora está em inferioridade em relação
à iniciadora, verbis:

“No procedimento normal, o projeto,
depois de submetido ao exame de comissão
ou comissões, na forma regimental, é posto
em discussão e a seguir votado, sempre na
forma regimental. É aprovado, conforme
prescreve o art. 47 da Constituição, se obti-
ver maioria de votos, quando presente a
maioria dos membros da casa. Aprovado o
projeto no que deve ser considerado um
ato continuado, é ele enviado à outra para
revisão.

Nesta, após tramitação regimental,
uma de três hipóteses se há de configurar –
o projeto ser aprovado tal como veio, ser

aprovado com emendas, ou rejeitado. Na úl-
tima hipótese está morto, e o arquivamento
o sepultará. Na primeira, sobe, sem mais à
apreciação do Executivo, para a sanção ou
para o veto.

Na segunda hipótese, contudo, o pro-
jeto volta à Câmara inicial, para a aprecia-
ção exclusivamente das emendas. Se estas
forem aceitas, com elas sobre o projeto à
apreciação presidencial. Se rejeitadas, sem
elas sobe o projeto para o mesmo fim.

Destarte, as Câmaras no processo le-
gislativo brasileiro não está em pé de igual-
dade. A vontade da que primeiro apreciou o
projeto prevalece, na medida em que se im-
põe até contra as emendas feitas pela outra,
a revisora. Ora, isso, na prática, repercute
uma certa inferiorização do Senado, que é
necessariamente a Câmara revisora em to-
dos os projetos de iniciativa presidencial,
hoje a maioria e os mais importantes." (gri-
fei) (Do Processo Legislativo, 3ª ed., atual. –
São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 207/8).

Concluída essa preliminar, entendo que a
emissão de um voto em separado pelo solicitante,
cujo objetivo inicial seria o de refutar o parecer do
relator que restabelece o projeto original do Senado
por alegada anti-regimentalidade, deve se restringir
à permuta da palavra “lactente” em vez de “lactante”
que foi incluída por sugestão do relator no art. 3º do
projeto revisado na Câmara, recusando, portanto, a
redação dada pelo substitutivo aprovado naquela
Casa ao mesmo artigo. Também deve ser recusada
a troca do mesmo vocábulo no art. 1º, pois “lacten-
te” é o ser que ainda mama" enquanto que “lactan-
te” é “mulher que aleita, que amamenta”. Não faz
sentido lógico, portanto, dar atendimento prioritário
ao lactente, que, nos casos previstos no projeto de
lei, está em relação de dependência à lactante –
atendendo-se esta, atende-se àquele.

As demais modificações podem, regimental-
mente, ser consideradas como emenda de redação,
não havendo, por conseguinte, alteração de conteú-
do e, conseqüentemente, burla ao processo legislati-
vo bicameral. Dessas alterações, duas merecem des-
taque: a mudança do padrão monetário de cruzeiro
para real impôs a atualização das multas previstas no
art 6º, inciso II, do projeto; e a troca da expressão “... a
partir de 1993...”, contida no art. 5º, pela “...após 12
(doze) meses da publicação desta Lei...”, justificada
pela evidente superação da data originalmente pre-
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vista no projeto em razão de sua demorada tramita-
ção. Nesses casos, a meu ver, trata-se de adapta-
ções indispensáveis que, todavia, não alteram o con-
teúdo dos dispositivos.

Uma única alteração de conteúdo feita pela
Casa revisora ao projeto original foi acatada pelo rela-
tor da matéria no Senado: é a ampliação do limite mí-
nimo de idade do idoso – uma das clientelas destina-
tárias do projeto –, que a Câmara aumentou de ses-
senta para sessenta e cinco anos, reduzindo, assim,
a amplitude de destinatários.

Em tudo isso, apenas é merecedora de reparo a
discrepância referente à grafia de um vocábulo (lactan-
te-lactente), que decorreu, creio que, de um lapso de re-
dação do relator ou de um mero equívoco vocabular que
envolve palavras quase homógrafas, podendo ser corri-
gida mediante uma simples advertência por ocasião da
reapreciação da matéria na Comissão.

Concluo, finalmente, aguardando do ilustre Sena-
dor solicitante a decisão sobre a necessidade de emitir
voto em separado, tendo em vista as considerações aci-
ma, fundamentadas na melhor doutrina sobre o assunto.

Por último, anexo um quadro comparativo para
que se possa visualizar com facilidade as três ver-
sões do projeto (originalmente; na Casa revisora –
Câmara; e a redação oferecida pelo relator, na Casa
iniciadora), destacando as modificações introduzidas
pela Casa revisora e pelo relator, no Senado.

Consultoria Legislativa, 29 de abril de 1997. –
Paulo Henrique Soares, Consultor Legislativo.

OF.SF/909/97
Excelentíssimo senhor
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de assuntos Sociais

Brasília, 2 de setembro de 1997

Senhor Presidente,
A tramitação de emenda da Câmara dos Depu-

tados oferecida a Projeto de Lei do Senado é regula-
da no art. 285 e seguintes do Regimento Interno do
Senado, mesmo quando essa emenda é apresentada
em termos de substitutivo integral.

A Comissão de Assuntos Sociais ao examinar a
emenda substitutiva da Câmara apresentada ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 297, de 1991, que dá priori-
dade de atendimento à clientela que especifica, con-
cluiu pela rejeição da emenda substitutiva da Câmara
dos Deputados e conseqüentemente, pela manuten-
ção do Projeto de Lei do Senado, apresentando um
novo texto com algumas alterações.

Assim, entre estas, acrescentou:
no art. 1º a expressão “As pessoas” portadoras...",

quando no projeto original constava “Os portadores”;
no art. 2º substituiu a expressão “através de ser-

viços individualizados”... constante do projeto origi-
nal, pela expressão “por meio de serviços...”, supri-
mindo, portanto o termo “individualizados”;

no parágrafo único do art. 2º, substituiu o termo
“clientela” embora mantido na ementa do projeto,
pelo termo “pessoas”;

no art 3º incluiu o termo “lactantes” inexistente
tanto no projeto original quanto no substitutivo da Câ-
mara, que o incluiu apenas na redação de seu art. lº,
não acolhido no texto oferecido por essa Comissão;

substituiu, ainda, os termos “banheiro” por sani-
tários, “possibilitar” por “facilitar”, respectivamente, no
arts. 4º e 5º e, no § 2º do art. 5º, a expressão “para
proceder às adaptações necessárias a permitir o
acesso de pessoas deficientes”, por “para proceder
às adaptações necessárias ao acesso facilitado das
pessoas portadores de deficiência”, acrescentando,
ainda, no inciso II do art. 6º, referência ao art. 5º, o
qual não foi referido no projeto original.

Quanto às alterações do prazo estabelecido no
art 5º e o valor das multas fixado no inciso II do art. 6º,
nada a objetar, uma vez tratar-se de atualização que
se faz necessária à aplicação da lei.

Esta Presidência, à vista do exposto e conside-
rando as normas regimentais, solicita a V. Exª reexa-
me das conclusões do parecer em referência a fim de
que possamos dar-lhe publicação.

Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Institui-
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias.
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

....................................................................................
Art. 44. As infrações aos dispositivos desta Lei

sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e se-
melhantes, e gerentes, às seguintes penaildades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação
vigente:

I – advertência;
II – multa pecuniária variável;
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III – suspensão do exercício de cargos;
....................................................................................

LEI Nº 8.078
DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu-
midor, e dá outras providências.

O Presidente da República.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º ................................................................
XXXI – proibição de qualquer discriminação no

tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência;
....................................................................................

Atr. 24. Compete a União, aos Estados e ao Dis-
trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer nor-
mas gerais.
....................................................................................

XIV – proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;

Art. 203. ............................................................
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua inte-
gracão à vida comunitária;

Art. 226. ...........................................................
....................................................................................

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos

termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reco-

nhecida a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua con-
versãoao em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade fami-
liar a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à socieda-
de conjugal são exercídos igualmente pelo homem e
pela mulher.

§ 6º O casamento Civil pode ser dissolvido pelo
divórcio, após prévia separação judicial por mais de

um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada
separação de fato por mais de dois anos.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, o pla-
nejamento familiar é livre decisão do casal, competin-
do ao Estado propiciar recursos educacionais e cien-
tíficos para o exercício desse direito, vedada qualquer
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou
privadas.

§ 8º O Estado assegurará a assistência a familia
na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e
educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carên-
cia ou enfermidade.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos lo-
gradouros, dos edifícios de uso político e dos veículos
de transportes coletivo atualmente existentes a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º
....................................................................................

PARECER Nº 677, DE 2000

Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre Diversos nº 37,
de 1997, pelo qual o Presidente do Parla-
mento Latino-Americano Grupo Brasilei-
ro, encaminha ao Senado Federal a Ata
Final da XIII Conferência Interparlamentar
União Européia/América Latina realizada
na cidade de Caracas – Venezuela, du-
rante o período de 19 a 22 de maio pas-
sado.

Relator: Senador Carlos Wilson
O Sr. Deputado Franco Montoro, Presidente do

Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, por
meio do ofício datado de 23 de junho de 1997 (fls. 1 e),
apresenta ao Senhor Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente do Senado Federal, a Ata Final da
XIII Conferência Interparlamentar União Euro-
péia/América Latina, realizada em Caracas – Vene-
zuela, no período de 19 a 22 de maio passado. O re-
ferido documento foi encaminhado pelo Doutor Húm-
berto Peláez, Secretário-Executivo do Parlamento
Latino-Americano (fls. 2 e).

2. A ata final da conferência em tela (fls. 3 a 12),
devidamente aprovada pelos participantes, faz refe-
rência introdutória às reuniões anteriores do Parlatino
em países europeus e americanos, listando-os nomi-
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nalmente, bem como às organizações internacionais
e às autoridades de destaque que delas participaram.
Os temas então tratados foram, entre outros, o narco-
tráfico, a corrupção, cujo combate constitui condição
para a estabilidade política, a globalização econômi-
ca, o meio ambiente, os direitos humanos e a condi-
ção da mulher.

A seguir, a conferência se congratula com a in-
tensificação das relações entre a América Latina e a
União Européia, por meio do diálogo político, o de-
senvolvimento de acordos comerciais e a coopera-
ção, apoiados no respeito aos Direitos Humanos e ao
Estado de Direito. Apóia, igualmente, a iniciativa es-
panhola por uma reunião de cúpula de Chefes de
Estado ou de Governo da União Européia e da Améri-
ca Latina, como forma adequada de aprofundamento
de um diálogo político e de cooperação. Uma reunião
interparlamentar de alto nível é, igualmente, cogitada.

3. O sistema de globalização é aceito como “um
processo real e irreversível” e cujas “potencialidades
positivas devem ser aproveitadas”. Todavia, e ao
mesmo tempo, urge “lutar contra os efeitos nocivos
que possam sofrer”.

O Estado democrático ativo deve transformar
em realidade “a igualdade de oportunidades”, com
políticas fiscais justas, melhor redistribuição de ren-
da, educação digna para todos, total assistência à sa-
úde, preservação do meio ambiente e a garantia defi-
nitiva da dignidade e dos direitos inalienáveis dos ci-
dadãos.

Políticas efetivas voltadas para o emprego e:
“contra a exclusão social e a pobreza” são objeto de
preocupação, bem como a implantação e a aplicação
de um código de conduta voltado para as atividades
das empresas multinacionais, com preocupação es-
pecial pelo meio ambiente e pelos direitos trabalhis-
tas regulados pela Organização Internacional do Tra-
balho – OIT.

Problemas de liquidez internacional, déficits em
balanço de pagamento, dívida externa, estabilidade
cambial e financiamento do desenvolvimento susten-
tável gerador de emprego são, igualmente, conside-
rados, proclamando-se a necessidade de revisão do
funcionamento do sistema monetário.

O narcotráfico e a corrupção, atividades crimi-
nosas normalmente geminadas, requerem prioridade
na agenda União Européia-América Latina, a envol-
ver a importância dos acordos de cooperação para a
substituição de cultivos da droga. A política de certifi-
cação – ou registro – adotada pelos Estados Unidos é
inaceitável, por atingir “unicamente os países produ-

tores”. Tal política deve ser substituída por um siste-
ma de “co-responsabilidade”, em nível mundial, no
trato do problema, via “recursos econômicos, educati-
vos e legais”. Para tanto, as delegações dos Parla-
mentos Europeu e Latino-americano estiveram reu-
nidas em Caracas, Venezuela, quando da realiza-
ção da XIII Conferência Interparlamentar, para exa-
me da matéria e voltadas para a adoção “de uma es-
tratégia comum, concernente à luta contra a corrup-
ção, contra a droga e contra a lavagem de dinheiro”.

4. O segredo bancário e a lavagem de dinheiro
decorrentes da narcoatividade são, paralelamente à
corrupção, devidamente observados. A União Euro-
péia e a América Latina reconhecem a gravidade da
situação mundial em relação ao tema, produto, se-
gundo tais entidades, de “uma crise de valores e que
compete aos sistemas educativos neutralizar e rever-
ter este alarmante fenômeno”.

5. No que concerne aos direitos humanos, sociais
e de cidadania, insere-os no marco dos valores co-
muns do sistema democrático e do Estado de Direito,
o qual deverá ser consolidado, guardando as caracte-
rísticas de um “poder judicial verdadeiramente justo e
independente”. Para tanto, exalta o “Acordo Global
para a Paz”, subscrito na Guatemala, em 29 de de-
zembro de 1996, após 36 anos de enfrentamentos.
Por fim, condena, de forma enérgica, os atos de terro-
rismo sob todas as suas formas e onde quer que se-
jam cometidos, bem como quaisquer formas de racis-
mo e de xenofobia.

6. Quanto à situação da mulher, ressalta a coo-
peração União Européia/América Latina nas “áreas
sociais, a luta contra a pobreza, a cooperação cultural
e as políticas de fomento em favor da igualdade da
mulher...”.

7. A violação dos direitos humanos e trabalhis-
tas, dos imigrantes e dos deslocados é motivo de pre-
ocupação e devidamente considerada, repelindo-se
toda e qualquer violação dos direitos humanos con-
cernentes, inclusive o direito ao trabalho, com a devi-
da proteção legal.

8. Em termos de cooperação econômica, solici-
ta-se, para o futuro, que os acordos concernentes se-
jam acompanhados de protocolos financeiros “que in-
cluam um aumento substancial de recursos”, e te-
nham a colaboração dos países da América Latina.
Proclama-se, também, que tais acordos impliquem
abertura negociada e recíproca de mercados, acres-
cidos de um calendário para liberalizações comercia-
is recíprocas. Os Clubes de Paris e de Londres de-
vem examinar a possibilidade de aplicar as seguintes
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fórmulas inovadoras para reduzir a carga da dívida: a)
conversão em projetos de proteção ao meio ambiente
e formação profissional, bem como revisão do siste-
ma de desgravações fiscais para reservas bancárias,
para a cobertura de dívidas incobráveis; b) um pro-
grama integrado de promoção de exportações com
modernização da estrutura produtiva e acesso ao
mercado europeu; c) apoio logístico às pequenas e
médias empresas latino-americanas, através de as-
sistência técnico-financeira, fundos de garantia e cria-
ção de centros de inovação tecnológica; d) a coope-
ração entre a União Européia e a América Latina per-
manece diversificada, mormente nas áreas de inter-
câmbio científico e tecnológico, especialmente com
relação à biologia e à biomedicina, cujos problemas
interessam a toda humanidade.

9. Questões sobre meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável “como um elemento de desenvol-
vimento global estreitamente vinculado a outros cam-
pos de cooperação”, são mencionadas. Não obstante
os desafios daí resultantes, a América Latina e a Eu-
ropa devem prosseguir em seus esforços para a ma-
terialização dessas questões.

10. Finalmente, as novas gerações devem ser
atendidas no seu anseio por uma plena integração
social, cabendo às instituições parlamentares euro-
péias e latino-americanas maior atenção ao proble-
ma, mediante, dentre outras, as seguintes reco-
mendações: proteção à infância e à condição juve-
nil, com oferta paralela de maiores e melhores opor-
tunidades de emprego para os jovens, criando con-
dições para a sua plena participação na sociedade
democrática e garantia de pleno exercício de sua
condição de cidadãos".

11. A ata Final concede prioridade, “dentro das
políticas de cooperação, à inclusão de colaboração
científica, técnica e econômica dirigidas a progra-
mas de prevenção e reabilitação especializados,
com vistas a combater o mecanismo de aumento do
consumo da droga”.

12. Em declaração anexa (fls. 12), os legisla-
dores do Parlatino e do Parlamento Europeu convo-
cam todos os parlamentares do mundo a:

– legislar voltados para o espírito integracio-
nista, objetivando o princípio de igualdade, de opor-
tunidades entre homens e mulheres;

– corrigir desequilíbrios quanto à participação
dos dois sexos na vida política, de conformidade
com o Conselho da União Interparlamentar Mundi-
al;

– solicitar aos governos, parlamentos e parti-
dos políticos que ponham em prática os acordos
adotados na 4º Conferência Mundial sobre a Mu-
lher, em Pequim;

– exortar aos governos e aos parlamentos que
procedam à revisão dos sistemas educativos volta-
dos para a igualdade entre os dois sexos; e

– obrigar os governos a cumprir, o mais cedo
possível, os compromissos internacionais e regio-
nais assumidos e que aloquem os recursos neces-
sários para os seus programas e planos de ação.

É o relatório.

Voto do Relator

13 – Como sabemos, o Parlamento Lati-
no-Americano iniciou os seus trabalhos nos idos de
1964, com a presença de todos os países geografi-
camente enquadrados na área em que tivessem re-
presentação parlamentar. A instituição tem por fina-
lidade a integração política, cultural e econômica da
América Latina, exercida por meio de assembléias
ordinárias e extraordinárias e das suas comissões
permanentes. Devidamente institucionalizado em
1987, com a defesa da democracia entre os seus
princípios permanentes, somente em 1988 a institu-
ição foi ratificada pelo Brasil, em sessão conjunta
do Congresso Nacional. Desde a sua instituição, a
entidade já efetuou várias assembléias ordinárias e
extraordinárias. Alguns desses eventos foram reali-
zados no Brasil, país que, desde 1991, é a Sede
Permanente da entidade, instalada no Memorial da
América Latina, em São Paulo.

14 – Em consonância com a ata ora apresen-
tada, o Brasil participou da XIII Conferência Inter-
parlamentar oferecendo a sua contribuição através
do Deputado Ney Lopes, a quem coube dissertar
sobre o tema “Repercussões da Globalização no
Desenvolvimento: a integração como resposta”, ex-
pressando-se em nome do Parlamento Latino-ame-
ricano (fls. 5). No curso dos debates, assuntos
como meio ambiente, direitos humanos e a situação
da mulher foram, então, discutidos.

15 – Encerrada em 22 de maio de 1997, a ata,
objeto do presente trabalho, foi aprovada pela cita-
da Conferência.

16 – Entendemos, em face do exposto, que o
Parlamento Latino americano prossegue cumprin-
do sua missão política, econômica e cultural, de
acordo com o compromisso assumido desde o iní-
cio das suas deliberações apresentadas em Lima,
nos idos de 7 de dezembro de 1964.
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17 – Assim é aceita como expressão da verda-
de, somos pela aprovação integral da Ata Final da
XIII Conferência Interparlamentar União Euro-
péia/América Latina, realizada na cidade de Cara-
cas – Venezuela, de 19 a 22 de maio de 1997, extra-
indo-se cópia do citado documento para o pleno co-
nhecimento de cada um dos Senhores Senadores
membros desta Comissão, com posterior depósito
em seu arquivo, para consulta.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2000. –
José Sarney, Presidente – Carlos Wilson, Relator
– José Fogaça – Luiz Estevão – Romeu Tuma –
Tião Viana – Eduardo Suplicy – Moreira Mendes –
Lucio Alcântara – Gilberto Mestrinho – Ludio Coe-
lho – Bernardo Cabral – Pedro Simon.

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO.

(Tradução)

Parlamento Latino-Americano
Secretaria Executiva

São Paulo, 6 de junho de 1997

Exmo. Sr.
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado
República Federativa do Brasil
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Tenho prazer de dirigir-me a Vossa Excelência,

acatando instruções dos Deputados Juan Adolfo Sin-
ger e Ney Lopes, respectivamente Presidente e Se-
cretário-Geral do Parlamento Latino-Americano, para
passar às suas mãos a Ata Final da XIII Conferência
Interparlamentar União Européia/América Latina, que
se realizou de 19 a 22 de maio passado na cidade de
Caracas, Venezuela.

Ficaríamos gratos a Vossa Excelência se a le-
vasse ao conhecimento dos membros desse Parla-
mento.

Aproveito o ensejo para renovar protestos da
minha mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente, – Humberto Peláez Gutiérrez –
Secretário Executivo, Parlamento Latino-Americano.

XIII CONFERÊNCIA INTERPARLAMENTAR
UNIÃO EUROPÉIA – AMÉRICA LATINA

Caracas, 19 a 22 de maio de 1997

ATA FINAL

22 de maio de 1997 (def)

INTRODUÇÃO

As delegações do Parlamento Lati-
no-Americano e do Parlamento Europeu se reuniram
em Caracas, Venezuela, de 19 a 22 de maio de 1997,
no âmbito da XIII Conferência Interparlamentar União
Européia – América Latina. As conferências anterio-
res foram celebradas em Bogotá (julho de 1974), Lu-
xemburgo (novembro de 1975), México (julho de
1977), Roma (fevereiro de 1979), Bogotá (janeiro de
1981), Bruxelas (junho de 1983), Brasília (junho de
1985), Lisboa (junho de 1987), São José da Costa
Rica (janeiro/fevereiro de 1989), Sevilha (abril de
1991), São Paulo (maio de 1993) e Bruxelas (junho
de 1995).

O Parlamento Latino-Americano foi representa-
do pelas delegações dos seguintes países: Antilhas
Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Guatema-
la, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e
Venezuela.

A delegação do Parlamento Europeu estava
composta dos membros das delegações para as rela-
ções com os países da América do Sul e do Mercosul
e para as relações com os países da América Central
e do México.

A inauguração solene da Conferência foi reali-
zada na Câmara dos Deputados do Congresso da
República de Venezuela. Intervieram na solenidade o
Vice-Presidente do Parlamento Latino-Americano,
Deputado Henry Bencid, o Presidente do Parlamento
Latino-Americano, Exmo. Sr. Juan Adolfo Singer, o
Presidente do Congresso da República de Venezue-
la, Exmo. Sr. Cristóbal Fernández Dalo, o Presidente
do Parlamento Europeu, Exmo. Sr. José Maria
Gil-Robles, e o Presidente da República de Venezue-
la, Exmo. Sr. Rafael Caldera.

A sessão plenária de abertura foi realizada na
terça-feira, 20 de maio de 1997, começando com dis-
curso proferido pelo Exmo. Sr. Julio María Sanguinet-
ti, Presidente da República Oriental do Uruguai. Esta
sessão, assim como as sessões de trabalho da Con-
ferência, foram realizadas no Hotel Eurobuilding da
cidade de Caracas.

Assistiram à Conferência, como observadores,
os representantes dos seguintes parlamentos
sub-regionais:
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Parlamento Andino, Parlamento Amazônico,
Parlamento Centro-Americano, Parlamento Indígena
da América e Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul.

Além disso, assistiram à Conferência:
Os embaixadores da União Européia e dos paí-

ses latino-americanos acreditados na Venezuela,
bem como funcionários da Comissão das Comunida-
des Européias e do Conselho;

Como convidados externos, representantes das
seguintes entidades: Irela, Celare, Sebrae, PNUD,
Universidad Externado de Colombia e PNUMA;

Representantes de organismos intenacionais:
Sela, CAF, OEA, Unesco, Clat e Orit;

Fundações políticas Konrad Adenauer, Hans
Seidel, Pensamento e Ação, Friedrich Ebert;

Presidentes dos partidos políticos venezuela-
nos, representantes dos grupos políticos regionais e
altas autoridades da República de Venezuela.

A Conferência agradece os documentos de base
apresentados por diversas entidades com vistas a sua
realização, entre as quais o Instituto de Relações Eu-
ro-Latinoamericanas (IRELA), o Parlatino, a Dire-
ção-Geral de Estudos do Parlamento Europeu, etc.

Quatro relatórios foram apresentados à Confe-
rência, sobre dois temas:

“A luta contra o narcotráfico e a corrupção como
condição para a estabilidade política”, pelos relatores
Pío Oswaldo Cueva (Equador), representando o Par-
lamento Latino-Americano, e Marlene Lenz (Alema-
nha), representando o Parlamento Europeu.

“Repercussões da globalização sobre o desen-
volvimento: a integração como resposta”, pelos rela-
tores Ney Lopes (Brasil), representando o Parlamen-
to Latino-Americano, e Andrea Manzella (Itália), re-
presentando o Parlamento Europeu.

No âmbito da Conferência foram realizadas reu-
niões separadas das duas delegações do Parlamento
Europeu com os parlamentos sub-regionais da Amé-
rica Latina: a Delegação para as Relações com os pa-
íses da América do Sul e do Mercosul teve reuniões
com a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
com o Parlamento Andino, com uma delegação do
Congresso do Chile e com o Parlamento Amazônico.
A Delegação para as relações com os países da Amé-
rica Central e do México, por sua vez, entrevistou-se
com o Parlamento Centro-Americano e com uma de-
lagação da Câmara dos Deputados e do Senado do
México, bem como com o Parlamento Indígena da
América.

A Mesa Diretora do Parlamento Lati-
no-Americano manteve reuniões separadas com os
parlamentos sub-regionais, a Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul e o Sela.

Um debate sobre assuntos urgentes e de atuali-
dade, centrado nos temas do meio ambiente, dos di-
reitos humanos e da mulher, foi realizado na quin-
ta-feira, 22 de maio.

A Conferência foi encerrada em sessão solene
na quinta-feira 22 de maio de 1997 pelo Senador
Humberto Celli, da Venezuela, e pelo Presidente da
Câmara dos Deputados da Venezuela, Ramón Guil-
lermo Aveledo, estando presentes Ana Miranda de
Lage, Presidente da Delegação para as Relações
com os países da América do Sul e do Mercosul do
Parlamento Europeu, José Ignácio Salafranca, Presi-
dente da Delegação para as Relações com os Países
da América Central e do México do Parlamento Euro-
peu, e Juan Adolfo Singer, Presidente do Parlamento
Latino-Americano.

A presente Ata foi aprovada pela Conferência.
A XIII Conferência Interparlamentar União Euro-

péia – América Latina.
– Congratula-se pela intensificação das rela-

ções entre a América Latina e a União Européia por
meio do diálogo político, o desenvolvimento de acor-
dos comerciais e a cooperação, alicerçados no respe-
ito dos Direitos Humanos e do Estado de Direito;

– Apóia a iniciativa espanhola, avalizada pelos
Governos de outros Estados membros da União Eu-
ropéia, de celebrar Reunião de Cúpula de Chefes de
Estado e/ou de Governo da União Européia e da
América Latina que, com pauta conveniente, permita
aprofundar o diálogo político e a cooperação
bi-regional.

– Propõe realizar paralelamente e com o mes-
mo objetivo uma Reunião de Cúpula Interparlamentar
das duas regiões.

I – GLOBALIZAÇÃO
1. Reconhece que a globalização é um proces-

so real e irreversível, cujas potencialidades positivas
devemos aproveitar, ao mesmo tempo em que deve-
mos lutar contra os efeitos nocivos que possam acar-
retar. Partindo desse fato, reconhece o papel funda-
mental do Estado com suas instituições, entenden-
do-o como democrático e plural, para que seja um
instrumento ágil e eficaz e favoreça um equilíbrio ca-
paz de promover e conciliar os direitos, a governabili-
dade e obrigações individuais e coletivas. É indispen-
sável encontrar um equilíbrio entre o processo de glo-
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balização e políticas convenientes de integração regi-
onal;

2. Considera que se deve defender a existência
de um Estado democrático ativo que transforme em
realidade a igualdade de oportunidades, impemente
a solidariedade por meio de políticas fiscais justas e
de políticas redistributivas de renda, assegure níveis
educacionais dignos para todos, universalize a saúde
pública, zele pela preservação do meio ambiente e
garanta definitivamente a dignidade e os direitos inali-
enáveis dos cidadãos;

3. Convicta de que a primeira preocupação de
nossas sociedades é o emprego, manifesta seu dese-
jo de que sejam desenvolvidas políticas ativas em fa-
vor do emprego e contra a exclusão social e a pobre-
za, no âmbito de um crescimento forte e sustentado.
Reconhece, outrossim, que as entidades de classe
devem desempenhar um papel nessa atuação;

4. Considera imprescindível o estabelecimento
e a aplicação de um código de conduta nas atividades
desenvolvidas pelas empresas multinacionais. Esse
código deverá contemplar a exigência de que o meio
ambiente e os direitos trabalhistas estabelecidos nas
convenções da Organização Internacional do Traba-
lho sejam objeto do mais alto nível de respeito;

5. Reafirma a necessidade de revisar o funcio-
namento do sistema monetário internacional e das
instituições de Bretton Woods para resolver proble-
mas concernentes ao controle da liquidez internacio-
nal, ao déficit da balança de pagamentos, à dívida ex-
terna, à estabilidade do câmbio e ao financiamento de
um desenvolvimento sustentado que gere emprego.

II. NARCOATIVIDADE E CORRUPÇÃO
1.Convida a conscientizar-se da necessidade

de dar prioridade, na agenda atual das relações entre
a União Européia e a América Latina, ao problema da
droga e da corrupção;

2. Reconhece que a narcoatividade e suas se-
qüelas de corrupção são elementos determinantes
das distorções da vida social e econômica contempo-
rânea. Por isso, manifesta máxima preocupação com
os estragos que estão produzindo o consumo e o co-
mércio de droga. Nesse contexto, destaca-se a im-
portância dos acordos relativos a precursores e da
cooperação voltada para a substituição de cultivos;

3. No mesmo âmbito e de forma particular, repe-
le a política de “certificação” exercida pelos Estados
Unidos de América, que penaliza exclusivamente os
países produtores. Ao mesmo tempo, avaliza a políti-
ca de co-responsabilidade, que deve ser assumida
por ambas as regiões e pelo resto do mundo para

combater a droga de forma coordenada. Deve-se,
portanto, procurar equilíbrio no comprometimento
dos recursos econômicos, educacionais e legais que
se destinam a tal propósito;

4. Encarrega as Mesas das Delegações do Par-
lamento Europeu para as relações com os países da
América Latina e do Parlamento Latino-Americano,
bem como os relatores, de reunir-se no período com-
preendido entre as sessões da XIII e XIV Conferências
Interparlamentares com vistas a examinar a maneira
pela qual se possa delinear uma estratégia comum de
luta contra a corrupção, a droga e a lavagem de di-
nheiro;

5. Recomenda que nas reuniões acima referi-
das se estudem medidas de reabilitação de depen-
dentes de drogas e outros instrumentos de luta contra
a narcoatividade, incluindo a lavagem de dinheiro e o
sigilo bancário;

6. Reconhece que a gravíssima situação por
que passa o mundo em relação às matérias mencio-
nadas decorre fundamentalmente de uma crise de
valores, sendo competência dos sistemas educacio-
nais neutralizar e reverter esse fenômeno alarmante;

7. Apóia a realização de uma Sessão Extraordi-
nária da Assembléia Geral das Nações Unidas desti-
nada a examinar a luta contra as drogas e o uso inde-
vido de entorpecentes;

III. DIREITOS HUMANOS
1. No âmbito do fortalecimento das relações en-

tre a União Européia e a América Latina, ressalta a
necessidade de incrementar o diálogo político e a in-
tensificação da cooperação, especialmente no que
diz respeito a infra-estruturas, meio ambiente, tecno-
logia da informação e cooperação científico-técnica, o
que por sua vez implica aderir a valores comuns,
como a democracia, o Estado de Direito e o respeito
aos direitos humanos, sociais e da cidadania;

2. Manifesta a necessidade de contribuir para a
consolidação do Estado de Direito por meio de um po-
der judicial realmente justo e independente, que não
sufra pressões e seja capaz de julgar e punir todos os
casos de impunidade;

3. Exalta a celebração do Acordo Global de Paz
firme e duradoura, subscrito na Cidade de Guatemala
em 29 de dezembro de 1996, que põe fim a 36 anos
de enfrentamentos, e pede que os países da América
Latina e da União Européia apóiem e financiem as
ações previstas e zelem pelo seu estrito cumprimento;

4. Condena enfaticamente os atos de terroris-
mo, em todas suas formas e manifestações, como

380 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 2000



atos delituosos e injustificáveis independentemente
de onde e por quem sejam cometidos, comprometen-
do-se assim, em nome dos países que reúne, a con-
tribuir para a defesa da paz onde esteja ameaçada
por obra daqueles que usam a força das armas contra
a democracia;

5. Condena qualquer forma de racismo e xeno-
fobia, por constituírem atentado à dignidade e aos di-
reitos fundamentais do ser humano;

IV. SITUAÇÃO DA MULHER
1. No que diz respeito às prioridades específicas

da cooperação entre a União Européia e a América
Latina, destaca os planos de formação de recursos
humanos, a cooperação do setor privado, a evolução
da cooperação nas áreas sociais, a luta contra a po-
breza, a cooperação cultural e as políticas de promo-
ção da igualdade da mulher, tudo isso acompanhado
de crescente atuação do BEI como instrumento de
cooperação entre a União Européia e a América Lati-
na, com seus procedimentos e critérios especiais de
financiamento;

V. MIGRAÇÃO E DESLOCADOS
1. Repele qualquer violação dos direitos hu-

manos e trabalhistas dos imigrantes e exorta os
Estados receptores a garantir plenamente em suas
legislações os direitos trabalhistas migratórios in-
ternacionais;

2. Reconhece que a instabilidade política e so-
cial e as catástrofes naturais geram fatos que afe-
tam os direitos humanos de vastos e vulneráveis
setores da população, entre os quais se pode men-
cionar os deslocamentos em massa sem qualquer
defesa, aos quais nenhum governo pode ser indife-
rente, e assinala que respostas repressivas são
inaceitáveis, devendo ao contrário ser implementa-
da, com o concurso da comunidade internacional,
uma proteção integral dos direitos humanos dos
deslocados pela violência;

VI. COOPERAÇÃO ECONOMICA
1. Pede que os futuros acordos de cooperação

econômica com os países e blocos da zona sejam
acompanhados de protocolos financeiros com
substancial aumento dos recursos destinados à co-
laboração com a América Latina; que tais acordos
também contemplem a abertura negociada e recí-
proca dos mercados e compreendam um cronogra-
ma de liberalizações comerciais recíprocas;

2. Pede que se usem todos os instrumentos
possíveis para promover o investimento de empre-
sas da União Européia, particularmente das peque-

nas e médias empresas, na América Latina, por
exemplo, incrementando os recursos financeiros
destinados à ALINVEST, EC-IIP e ao Banco Euro-
peu de Investimentos;

3. Solicita aos Estados membros presentes no
Clube de Paris e no Clube de Londres que exami-
nem a possibilidade de aplicar fórmulas inovadoras
para reduzir o peso da dívida (conversão em proje-
tos de proteção ambiental e de formação profissio-
nal, revisão do sistema de isenções fiscais para re-
servas bancárias com vistas a cobrir débitos inco-
bráveis);

4. Destaca a necessidade de criar um progra-
ma integrado de promoção de exportações que in-
clua medidas relativas ao comércio, investimento,
modernização da estrutura produtiva e acesso ao
mercado europeu; um elemento crucial consistiria
em prestar apoio logístico a pequenas e médias
empresas latino-americanas, sob forma de assis-
tência financeira e técnica, fundos de garantia e
abertura de centros de inovação tecnológica;

5. Constata que o princípio de diversificação
na cooperação da União Européia com a América
Latina ainda tem na ajuda financeira e técnica o
mais importante instrumento de cooperação, ao
lado da ajuda humanitária, embora esteja diminuin-
do sua importância relativa; ao contrário, ampli-
ou-se a cooperação econômica, que inclui o fomen-
to de investimentos e atividades no âmbito dos
acordos de cooperação de terceira geração;

6. Exige maior cooperação científica e tecno-
lógica entre a Europa e a América Latina e reco-
menda que no programa de cooperação da União
Européia se dê mais espaço à ciência e tecnologia.
Ressalta a necessidade de aumentar os orçamen-
tos científicos dos Estados e das empresas. Pede
que se inclua o tema da bioética no diálogo euro-la-
tino-americano, com vistas a procurar uma respos-
ta comum aos problemas enfrentados pela humani-
dade inteira devido ao desenvolvimento da biologia
e da biomedicina;

VII. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

1. Considera a política ambiental, mais do que
um tema específico de cooperação, um elemento
do desenvolvimento global, estreitamente relacio-
nado com outros âmbitos de cooperação, enten-
dendo-o como compromisso ético de promoção do
desenvolvimento sustentável, da justiça social a ní-
vel internacional, da democracia e dos direitos hu-
manos;
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2. Entende que tanto a América Latina quanto
a Europa devem enfrentar desafios consideráveis
em seus esforços em prol do desenvolvimento sus-
tentável e que ambas as regiões devem alcançar
essa sustentabilidade em um contexto de crescente
liberalização e competitividade dos mercados, sen-
do necessário harmonizar o progresso econômico
com o desenvolvimento sustentável a nível interna-
cional;

VIII. JUVENTUDE
1. A crescente demanda de plena integração

social por parte das novas gerações exige maior
atenção das instituições parlamentares européias e
latino-americanas; por isso, insta os parlamentos e
legisladores a promover e apoiar todas as iniciativas
que visem proteger as condições da infância e a con-
dição juvenil, bem como oferecer aos jovens, maiores
e melhores oportunidades de emprego, criando cana-
is para sua plena participação na sociedade democrá-
tica, e assegurar o pleno exercício de sua condição
de cidadãos;

2. Define como prioritária, dentro das políticas
de cooperação, a inclusão de ações de colaboração
científica, técnica e econômica voltadas para progra-
mas especiais de prevenção e reabilitação, com vis-
tas a combater esse mecanismo de crescimento do
consumo de drogas.

A Conferência agradece o documento de base
que o Instituto de Relações Euro-Latino-Americanas
apresentou à XIII Conferência Interparlamentar, pros-
seguindo seu trabalho em apoio ao diálogo interparla-
mentar. A Conferência, que apoiou a criação desse
instituto bi-regional, valoriza o papel do IRELA, espe-
rando contar futuramente com suas atividades em
prol do fortalecimento das relações eu-
ro-latino-americanas.

DECLARAÇÃO

Em nosso papel especial de legisladoras e le-
gisladores do Parlatino e do Parlamento Europeu,
convocamos os parlamentares do mundo a:

1. Legislar sobre iniciativas de integração que
promovam a igualdade de oportunidades e a eqüida-
de entre homens e mulheres;

2. Solicitar aos parlamentos e partidos políticos
a execução do Plano de Ação para corrigir os atuais
desequilíbrios na participação de homens e mulheres
na vida política, adotado pelo Conselho da União
Interparlamentar Mundial;

3. Solicitar aos governos, parlamentos e parti-
dos políticos a execução dos acordos aprovados pela
IV Conferencia Mundial sobre a Mulher, celebrada em
Pequim;

4. Exortar os governos e parlamentos a revisar
os sistemas educacionais para garantir a formação
de uma consciência de igualdade entre mulheres e
homens;

5. Instar os governos a cumprir os compro-
missos assumidos nas conferências internacionais e
regionais, bem como a destinar os recursos neces-
sários para seus programas e planos de ação.

Tradução:
Jean François Cleaver

Tradutor-Interprete do Senado Federal

PARECER Nº 678, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 2, de 2000, e
tendo como primeiro signatário o Sena-
dor José Alencar, que insere dispositivo
na Constituição Federal para tornar obri-
gatória a execução da programação orça-
mentária decorrente de emendas de par-
lamentares.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

Com o apoiamento de expressivo número de
pares, o nobre Senador José Alencar apresenta à
consideração deste Senado Federal Proposta de
Emenda Constitucional, tornando obrigatória a exe-
cução da programação orçamentária decorrente de
emendas de parlamentares. A proposição estabele-
ce, ainda, as seguintes regras, visando garantir a efi-
cácia da disposição principal: (I) as dotações decor-
rentes das emendas de parlamentares serão identifi-
cadas na lei orçamentária; (II) são vedados o cancela-
mento ou o contingenciamento, total ou parcial, de
dotações orçamentárias oriundas das emendas dos
parlamentares; (III) a não execução dessas dota-
ções implica crime de responsabilidade, de que trata
o art. 85, VI, da Constituição Federal.

Na competente justificação, que acompanha a
proposta, seu autor corretamente lembra que, ao
apreciar matérias orçamentárias, o Congresso Nacio-
nal “não está restrito apenas às junções legislativa e
de controle, mas está a exercer um relevante papel
nas decisões políticas do mais alto interesse para o
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País”. Argumenta, ainda, o autor, que em face da rigi-
dez que caracteriza a programação orçamentária, de-
corrente das inúmeras vinculações existentes entre
importantes parcelas de receitas e respectivas des-
pesas, a margem de atuação dos parlamentares no
processo de alocação dos recursos é bastante restri-
ta. Como resultado, as alterações possíveis na pro-
posta orçamentária, mediante emendas, acabam
sendo, geralmente, de pequena monta.

Não existindo nenhuma garantia de que as do-
tações decorrentes de emendas serão executadas, o
exercício das prerrogativas dos parlamentares fica
ainda mais prejudicado. O poder unilateral exercido
pelo Executivo, de decidir o que executar e o que não
executar, no entender do nobre Senador José Alen-
car, enseja uma das mais gritantes disfunções exis-
tentes na relação entre os dois Poderes que é a utili-
zação da liberação de recursos oriundos das emen-
das como instrumento de barganha política.

Além de atual, o assunto que se pretende agora
disciplinar tem enorme importância. O tema geral
aqui tratado – a execução do orçamento governa-
mental – na realidade, não deve esconder o principal
significado da proposição que é a preservação e a va-
lorização das funções do Poder Legislativo na aprecia-
ção e na aprovação das matérias orçamentárias.

Depois de longo período em que a Constituição
Federal previa, para o Poder Legislativo, papel mera-
mente homologatório das decisões orçamentárias to-
madas pelo Poder Executivo, a Constituição de 1988
restabeleceu as prerrogativas dos parlamentares de
influírem concretamente na formulação dos planos e
dos orçamentos públicos.

As leis orçamentárias trazem duas modalidades
de créditos (dotações). Primeiramente, há os créditos
de execução compulsória, assim caracterizados por
derivarem de leis ordinárias ou de mandamentos
constitucionais que determinam obrigações para o
Estado; é o caso, por exemplo, das transferências
constitucionais, dos pagamentos de precatórios, de
pessoal, do serviço da dívida etc. Na segunda modali-
dade, os créditos assumem caráter autorizativo, ou
seja, na ausência de norma substantiva criadora da
obrigação, o executor tem a liberdade de executar ou
não o crédito orçamentário.

Em várias situações, entretanto, poder-se-ia
justificar a não execução de ações orçamentárias. E o
que ocorreria, por exemplo, quando do atraso na ela-
boração dos projetos, da impugnação dos processos
licitatórios, de impedimentos legais de várias ordens,
ou quando a arrecadação efetiva for menor do que a

estimada ou quando for necessária a realização de
despesas não previstas no orçamento. Julgamos que
apenas nesses casos caberá ao executor protelar,
suspender ou deixar de executar os créditos autoriza-
tivos – limitativos, discricionários –, já que os demais,
inclusive os objeto da proposição em tela, seriam de
execução obrigatória.

Assim, considerando-se a natureza das ações a
cargo das instituições do Estado, não é possível
transformar em obrigatória toda a programação orça-
mentária. O que se pretende é tornar obrigatória a
execução orçamentária daqueles recursos alocados
no orçamento da União por meio de emendas de par-
lamentares.

Finalmente, compensa tecer breve comentário
sobre os valores envolvidos no âmbito do orçamento
da União. A Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000(Lei
Orçamentária), que “Estima a Receita e fixa a Des-
pesa da União para o exercício financeiro de 2000", foi
aprovada com um valor global de R$1.023.048.234.804,00
(um trilhão, vinte e três bilhões, quarenta e oito mi-
lhões, duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e
quatro reais), incluindo o orçamento de investimentos
das estatais. Desse valor, R$644.033.686.351,00
(seiscentos e quarenta e quatro bilhões, trinta e três
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, trezentos e
cinqüenta e um reais) referem-se ao refinanciamento
da dívida pública mobiliária federal, a chamada rola-
gem da dívida, que corresponde a cerca de 63% do
orçamento da União.

De acordo com o art. 19 da Resolução nº 2, de
1995-CN, cada parlamentar pode apresentar ao pro-
jeto de lei orçamentária, até 20 emendas individuais.
Segundo tem estabelecido o parecer preliminar apro-
vado a cada ano, em função do disposto no art. 15 de
citada Resolução, o limite, em valor, para a apresen-
tação de emendas individuais tem sido de
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),
para cada um dos parlamentares.

Somos 594 parlamentares (81 senadores e 513
deputados federais). Se considerarmos a hipótese de
que todos os membros do Congresso Nacional se
valham da prerrogativa de apresentar emendas indivi-
duais, teremos um valor máximo de R$891.000.000,00
(oitocentos e noventa e um milhões de reais) inseri-
dos no orçamento da União. A título de ilustração, res-
saltamos que esse total representa, apenas, 0,09%
do montante da Lei orçamentária. Isso mesmo, zero
vírgula zero nove por cento. Da mesma forma, se ex-
cluírmos do orçamento aprovado os R$644,0 bilhões
do refinanciamento da dívida, e compararmos o valor
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integral das emendas individuais com o valor daí re-
sultante, ou seja, os 368,8 bilhões que realmente re-
tratam a Lei dos Meios de 2000, esse percentual pas-
saria a representar 0,24% do valor total.

A parcela representada pelas emendas individu-
ais dos parlamentares é verdadeiramente insignifi-
cante em relação ao Orçamento. É quase nada já que
não alcança nem mesmo 1 %(um por cento) da Lei
Orçamentária Anual. E mesmo assim, historicamen-
te, sua execução não é garantida. Os parlamentares,
não raro, são levados a fazer peregrinações pela
Esplanada dos Ministérios e o pior é que tem havido
grandes frustrações de colegas, prefeitos e autorida-
des em geral, sempre que as migalhas aprovadas são
objeto de cortes e reduções por iniciativas das reparti-
ções encarregadas da execução orçamentária. É cla-
ro que o ideal seria assegurar-se o cumprimento da
lei sobre todas as emendas do Congresso Nacional
mas, pelo menos, se salvarmos as individuais, já es-
taremos dando um primeiro passo, importantíssimo,
ainda que represente tão pouco como ficou sobeja-
mente demonstrado.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, manifesto-me pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de
2000, na forma proposta pelo Senador José Alencar.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. – José
Agripino – Presidente, – Pedro Simon – Relator, –
Romeu Tuma – Álvaro Dias – Bello Parga – José
Eduardo Dutra – Romero Jucá – Heloisa Helena –
Renan Calheiros – Djalma Bessa – Bernardo Ca-
bral – Moreira Mendes – Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.969, DE 11 DE MAIO DE 2000

Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2000.

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

PARECER Nº 679, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 14, de 1998 (nº 3.770/97, na
Casa de origem), que “dá nova redação ao
parágrafo único do art. 30 e ao inciso III do
art. 31 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro
de 1971, que dispõe sobre a forma de

apresentação dos Símbolos Nacionais, e
dá outra providências".

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1998,
(nº 3.770, de 1997, na Casa de origem), de autoria do
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, propõe incluir,
entre as saudações ao Hino Nacional estipuladas na
Lei nº 5.700, de 1971, a manifestação em forma de
palmas, após a sua execução.

O Projeto em tela prevê, ainda, a alteração da
redação do inciso III do art. 31 da referida legislação,
excluindo da vedação prevista a utilização da Bandei-
ra Nacional como roupagem ou adereço.

Em exame na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania do Senado Federal, a proposição não
recebeu emendas no prazo regimental.

II – Análise

o objetivo precípuo do Projeto de Lei em exame
é introduzir modificações condizentes com o atual
momento histórico-cultural no texto da Lei nº 5.700,
de 1971, que prevê as diferentes formas de apresen-
tação dos Símbolos Nacionais, definidos, por sua
vez, no § 1º do art. 13 da Constituição Federal.

As alterações propostas parecem bastante per-
tinentes, já que uma análise, mesmo que superficial,
sobre a realidade cultural dos Estados Unidos ou da
França, para citar dois exemplos, evidencia a impor-
tância e a incorporação dos símbolos nacionais ao
cotidiano daquelas nações. Para tais países, os sím-
bolos nacionais constituem a representação da pró-
pria nacionalidade. Seu uso nas mais diversas oca-
siões e com diferentes finalidades, longe de vulgari-
zá-los ou banalizá-los de forma desrespeitosa, contri-
bui para a sedimentação desses símbolos como a
mais acabada imagem de pátria.

No Brasil, em tempos mais recentes, sob a in-
fluência dessa prática observada em outras nações,
aliada à crescente incorporação de hábitos cívicos,
coadjuvantes do pleno exercício da cidadania, vem
sendo verificada a ocorrência cada vez mais fre-
qüente de situações em que são homenageados os
nossos símbolos pátrios. Contribui para isso, em es-
pecial, a nova geração – dos “caras pintadas” no im-
pedimento do governo Collor, aos torcedores de
eventos esportivos – que vem introduzindo os símbo-
los nacionais no cotidiano da nação, como forma, in-
clusive, de reverenciá-la.

384 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 2000



Nesse sentido, a atualização da legislação que
disciplina o uso dos referidos símbolos constitui, prati-
camente, uma imposição do nosso tempo.

De fato, nada impede a estilização das cores
nacionais em chapéus, camisetas, adereços.

Tais manifestações não constituem uso da Ban-
deira Nacional, mas meramente uma associação po-
sitiva de sinais de comunicação moderna com os
Símbolos Nacionais.

Diferentemente, não se pode admitir o uso da
própria Bandeira Nacional em situações que não
aquelas recomendadas à sobriedade e à dignidade
de um símbolo da pátria.

III – Voto

Pelo exposto, e por considerarmos o Projeto de
Lei da Câmara nº 14, de 1998 (nº 3.770, de 1997) fiel
às normas constitucionais e regimentais, e tendo
apreciado a pertinência do seu mérito, manifesta-
mo-nos pela sua aprovação, com a seguinte

EMENDA Nº 1–CCJ

Dê-se ao inciso III do art. 31 da Lei nº 5.700, de
1971, constante do artigo 2º do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 14, de 1998, a seguinte redação:

..............................................................
Art. 2º ...................................................
..............................................................
“Art. 31. ................................................
..............................................................
III – usá-la como reposteiro, pano de

boca, guarnição de mesa, revestimento de
tribuna, cobertura de placas, retratos, pai-
néis, monumentos a inaugurar, roupas ínti-
mas, ou como vestimenta ou gravura, cuja
forma de utilização ou local de aplicação se-
jam considerados moralmente aviltantes.

.............................................................”

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. –
José Agripino, Presidente – José Fogaça, Relator
– Antonio Carlos Valadares (vencido) – Roberto
Freire (vencido) – Pedro Simon (abstenção) – Álva-
ro Dias (vencido) – Íris Rezende – José Eduardo
Dutra (vencido) – Lúcio Alcântara (vencido) – Ro-
meu Tuma – Jefferson Péres – Maria do Carmo
Alves – Bernardo Cabral.

ADENDO

Ao Parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1998
(nº 3.770/97, na Casa de origem), que “dá
nova redação ao parágrafo único do art. 30
e ao inciso III do art. 31 da Lei nº 5.700,
de 1º de setembro de 1971, que dispõe
sobre a forma de apresentação dos
Símbolos Nacionais, e dá outras provi-
dências”.

Objetivando a adequação formal do texto do pa-
recer em epígrafe aos ditames da Lei Complementar
nº 95, de 1998, sem que, com isso, se promova qual-
quer alteração em sua substância, propomos as se-
guintes emendas de redação à matéria:

EMENDA Nº 2–CCJ

Suprima-se o art. 4º do PLC nº 14, de 1998.

EMENDA Nº 3–CCJ

Acrescente-se ao final do parágrafo único do
art. 30 da Lei nº 5.700, de 1971, constante do art. lº do
PLC nº 14, de 1998, e do inciso III do art. 31 daquela
lei, com a redação dada pela Emenda nº 1 – CCJ ao
art. 2º do projeto, a indicação (NR).

Senador José Fogaça, Relator.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

OF. SF/703/99

Em 18 de agosto de 1999

Senhor Senador,
Tomo a liberdade de pedir a atenção de V. Exª

para as disposições da Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998, que afetaram a redação do
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 1998, relatado por
V. Exa. na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, cujo parecer foi aprovado por aquele Órgão no
dia 11 do corrente, em especial ao disposto no art 9º
(cláusula revogatória genérica), constante do art 4º
da referida matéria.

Em razão do exposto, remeto a V. Exa. a maté-
ria, encarecendo-lhe as providências necessárias à
adequação do seu texto às novas regras de redação
legislativa contidas na mencionada Lei.

À oportunidade, reitero a V. Exa. meus protestos
de consideração e apreço.

Senador Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da

República Federativa do Brasil.
§ 1º São símbolos da República Federativa do

Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
....................................................................................

PARECER Nº 680 DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre
Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2000
(nº 4.733/98, na origem) que institui o dia
8 de julho como o Dia Nacional da Ciên-
cia e dá outras providências.

Relatora ad hoc: Senadora Marina Silva

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2000 (nº
4.733, de 1998, na origem), de autoria do nobre De-
putado Marcelo Deda, institui o Dia Nacional da
Ciência a ser comemorado no dia 8 de julho.

O ato em epígrafe determina ainda que o Po-
der Público incentivará tanto a divulgação da referi-
da data como a sua comemoração nos estabeleci-
mentos educacionais do País.

Aprovado na Câmara dos Deputados e distri-
buído a esta Comissão, o projeto não recebeu
emendas no prazo regimental.

II – Análise

Em boa hora vem o Congresso Nacional ele-
ger o dia 8 de julho – data de fundação da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) –
para a comemoração do Dia Nacional da Ciência.

Não parece demasiado repetir a evidência de
que o investimento em ciência e tecnologia é fator
indispensável para o desenvolvimento de um país.

Nos dias de hoje, é quase impossível conce-
ber o avanço tecnológico sem a respectiva susten-
tação científica. Nas nações desenvolvidas, o co-
nhecimento científico é entendido como base para
o avanço tecnológico que, por sua vez, é determi-
nante no chamado processo de desenvolvimento
econômico.

Pode-se afirmar, com segurança, que a ciên-
cia atingiu um patamar jamais imaginado. Além de

alargar os limites do conhecimento, as grandes
descobertas e os formidáveis avanços científicos
de nossa época são muito mais acessíveis, diaria-
mente presentes entre nós, estampados nas pági-
nas dos jornais e ocupando as telas dos aparelhos
de televisão e dos computadores.

Apesar disso, a ciência não se encontra exata-
mente incorporada à vida brasileira como objeto de
genuíno interesse da população, a não ser de modo
eventual e episódico. Esse fato, de certa forma, evi-
dencia a indisposição dos próprios governos em re-
lação à matéria, praticamente ausente nas priorida-
des das políticas públicas, nas últimas décadas. Ao
contrário, o que se observou, nesse período, foi a
lamentável “fuga de cérebros”, o êxodo de nossos
cientistas em direção a países que abrem espaço
em suas agendas e orçamentos para o desenvolvi-
mento da ciência.

Mesmo registrando e considerando a recente
criação dos fundos setoriais pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, destinados à subvenção da
pesquisa científica em diferentes áreas, entende-
mos que o tema continua alheio ao nosso cotidiano.

Nesse sentido, parece, oportuna a instituição
de uma data especialmente definida para lembrar a
importância da ciência. Oportuna também nos pare-
ce a eleição da data de fundação da SBPC para as
comemorações. Entidade que já conta meio século
de existência, congregando cientistas brasileiros
de todas as áreas, a SBPC tem sido responsável
pelo debate e pela preservação do desenvolvimen-
to da ciência no País, sendo merecedora desse re-
conhecimento público.

III – Voto

Pelo exposto, apreciado o mérito da proposi-
ção e não encontrando óbices de natureza constitu-
cional, jurídica ou de técnica legislativa, pronuncia-
mo-nos pela aprovação do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 15, de 2000 (nº 4.733, de 1998, na origem).

Sala da Comissão, 6 de junho de 2000. – Fre-
itas Neto, Presidente – Marina Silva, Relatora ad
hoc – Djalma Bessa (contrário) – Lúcio Alcântara
– Geraldo Cândido – Agnelo Alves – Ricardo
Santos – Àlvaro Dias – Jonas Pinheiro – Lúdio
Coelho – Osmar Dias – Luiz Otávio – Hugo Napo-
leão – Ribamar Fiquene – Geraldo Althoff – Mo-
zarildo Cavalcanti.

PARECER Nº 681, DE 2000
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Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Projeto de Lei da Câma-
ra nº 22 de 2000 – Complementar (nº
114/2000 – Complementar na Casa de
Origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera dispositivos da
Lei Complementar nº 87, de 13 de se-
tembro de 1996, que dispõe sobre o im-
posto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação e dá
outras providências.

Relator: Senador José Alencar

I – Relatório

Com muita honra e sentido de responsabilidade,
recebemos do Sr. Presidente desta Comissão de
Assuntos Econômicos a atribuição de elaborar relató-
rio sobre o projeto de lei complementar referido na
ementa, no qual são propostas alterações na legisla-
ção relativa ao ICMS, bem assim na sistemática de
ressarcimento, pela União, aos Estados e Municípi-
os em decorrência da redução em suas receitas tri-
butárias provocada pelas inovações constantes da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, hoje, conhecida por “Lei Kandir”.

A proposição é da iniciativa do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, que, nos termos
do art. 64, § lº, da Constituição, solicitou urgência
na sua apreciação. Na Câmara dos Deputados, foi
apensada o projeto que tramitava naquela Casa,
ganhando preferência sobre este conforme propos-
ta dos Relatores da matéria, e sendo aprovado,
dentro do prazo constitucional, em turno único de
discussão e votação.

Seu art. 1º visa a introduzir as seguintes alte-
rações na Lei Complementar nº 87, de 1996:

lª) Permitir a cobrança do ICMS incidente so-
bre a aquisição de energia elétrica oriunda de outro
Estado quando não destinada à comercialização ou
à industrialização. Para isso, altera o inciso IV do
art. 4º, estabelecendo a definição legal do contribu-
inte nessa hipótese, e o inciso XII do art. 12, deter-
minando o momento em que se considera, na mes-
ma hipótese, ocorrido o fato gerador do imposto.

2ª) Acrescentar alínea ao inciso III do art. 11,
definindo, como local da prestação, e do estabeleci-
mento ou domicilio do tomador do serviço, no caso

prestação onerosa de serviço de comunicação por
meio de satélite.

3ª) Estabelecer, mediante acréscimo do § 6º
ao art. 11, que na hipótese de prestação onerosa de
serviço de comunicação envolvendo localidades si-
tuadas em diferentes Unidades da Federação,
quando os serviços forem cobrados por períodos
definidos e não forem medidos, o imposto devido
será recolhido em partes iguais para as Unidades
da Federação onde estiverem

localizados o prestador e o tomador.
4ª) Alterar § 5º do art. 20, sujeitando o crédito

do ICMS incidente sobre as aquisições de merca-
dorias destinadas ao ativo permanente a aproveita-
mento em quarenta e oito parcelas iguais e mensa-
is, a partir do mês em que ocorrer a entrada da mer-
cadoria no estabelecimento, obedecidas, ainda as
seguintes regras:

a) não será permitido o creditamento
em relação à proporção das operações de
saídas ou prestações isentas ou não tribu-
tadas sobre o total das operações de saí-
das ou prestações efetuadas no mesmo
período;

b) o montante do crédito a ser apro-
priado será o obtido multiplicando-se o va-
lor total do respectivo crédito pelo fator
igual a um quarenta e oito avos da relação
entre o valor das operações de saídas e
prestações tributadas e o total das opera-
ções de saídas e prestações do período,
equiparando-se às tributadas, para tais
fins, as saídas e prestações com destino
ao exterior;

c) o quociente de um quarenta e oito
avos será proporcionalmente aumentado
ou diminuído, pro rata die, caso o perío-
do de apuração seja superior ou inferior a
um mês;

d) na hipótese de alienação dos bens
do ativo permanente, antes de decorrido o
prazo de quatro anos contado da data de
sua aquisição, não será admitido, a partir
da data da alienação, o creditamento em
relação à fração que corresponderia ao
restante do quadriénio;

e) os créditos relativos a entradas
para o ativo permanente serão objeto de
outro lançamento, além do lançamento em
conjunto com os demais créditos, em livro
próprio ou de outra forma que a legislação
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determinar, para aplicação dessas novas
regras; e

f) ao final do quadragésimo oitavo
mês contado da data da entrada do bem
no estabelecimento, o saldo remanescente
do crédito será cancelado.

5ª) Reduzir a rigidez do princípio da autono-
mia dos diversos estabelecimentos de um mesmo
titular em relação às suas obrigações tributárias
pertinentes ao ICMS, alterando o caput do art. 25,
para permitir que os saldos credores e devedores
sejam compensados entre todos os estabelecimen-
tos do mesmo sujeito passivo localizados no Esta-
do.

Além dessas alterações, o art. lº do projeto mo-
difica, ainda, o art. 31 da “Lei Kandir”, que, por uma
questão de lógica, deixamos para explanar mais à
frente, bem como o seu art. 33. Neste último, altera a
redação do inciso II e adiciona o inciso IV, com a finali-
dade de, até o final do ano de 2002, restringir drasti-
camente o direito ao crédito do imposto incidente em
operações de entrada de energia elétrica no estabe-
lecimento e em prestações de serviços de comunica-
ção por ele utilizados. Assim, permite o creditamento
do ICMS relativo a essas operações e prestações
apenas nas seguintes hipóteses:

lª) Quanto à entrada de energia elé-
trica:

a) quando for objeto de operação de
saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de
industrialização;

c) quando seu consumo resultar em
operação de saída ou prestação para o ex-
terior, na proporção destas sobre as saí-
das ou prestações totais;

d) a partir de lº de janeiro de 2003,
nas demais hipóteses.

2ª) Quanto ao recebimento de servi-
ços de comunicação:

a) que tenham sido prestados na
execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em
operação de saída ou prestação para o ex-
terior, na proporção desta sobre as saídas
ou prestações totais;

c) a partir de lº de janeiro de 2003,
nas demais hipóteses.

Voltando à modificação proposta no art. 31,
deve-se dizer que se trata justamente do dispositivo

que cuida do “seguro-receita”, ou seja, do ressarci-
mento, aos Estados e Municípios, das perdas de-
correntes das desonerações instituídas pela “Lei
Kandir”. Obviamente, são instituídas novas regras
para o mencionado repasse, estas constantes do
Anexo ao projeto.

A interpretação da redação proposta para o
art. 31, combinada com o disposto no art. 2º e no
Anexo ao projeto, nos informa que os valores a se-
rem entregues pela União aos Estados e Municípi-
os nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, deixarão
de obedecer aos critérios hoje fixados no Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 1996, e terão os valo-
res fixos seguintes, distribuídos conforme a tabela
de coeficientes constante do subitem 2.1 do Anexo
do projeto:

– exercício de 2000 = R$3.864.000.000,00;

– exercício de 2001 = R$3.148.000.000,00;

– exercício de 2002 = R$3.148.000.000,00.

Os valores relativos aos exercícios de 2001 e
2002 seriam atualizados pelo Índice Geral de Pre-
ços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI, da
Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, por
outro índice de preços, de caráter nacional, que o
substitua.

A partir de 1º de janeiro de 2003, voltariam a
vigorar as regras do “seguro-receita” estabelecidas
na redação original do art. 31 e do Anexo da “Lei
Kandir”.

No art. 3º do projeto, fica garantido que a mu-
dança na sistemática de entrega de recursos pre-
vista no art. 31 da Lei Complementar nº87, de 1996,
não poderá implicar interrupção no fluxo mensal de
entrega de recursos aos Estados e seus Municípi-
os. Os valores correspondentes aos períodos de
competência dos meses de novembro e dezembro
de 1999, de que trata o item 3 do Anexo à referida
Lei Complementar, deverão ser entregues pela
União aos Estados e seus Municípios, até fevereiro
de 2003. Tais valores serão corrigidos nos mesmos
moldes já vistos para os valores a serem entregues
em 2001 e 2002, ou seja, utilização do IGP-DI ou,
na sua ausência, de outro índice de preços, de ca-
ráter nacional, que o substitua, até o mês anterior
ao da efetiva entrega e, sendo o caso, de atualiza-
ção pro rata die.

§ 3º do art. 3º da proposição autoriza a utiliza-
ção, a qualquer momento, dos créditos dos Estados
e Municípios para abatimento do saldo devedor re-
manescente da amortização extraordinária a que
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se refere o art. 7º da Lei nº9.496, de 11 de setembro
de 1997.

De acordo com § 4º do art. 3º, a partir do exer-
cício do 2001, fica autorizada, também, a utilização
dos referidos créditos, correspondentes à quo-
ta-parte do Estado, para abatimento do estoque da
dívida dos Estados financiada pela União sob a égi-
de da Lei nº 9.496, de 11 de setembro do 1997.

O último parágrafo do art. 3º prescreve que a
distribuição das quotas-partes dos Municípios rela-
tivas a novembro e dezembro de 1999 observará os
índices vigentes para o mesmo exercício.

O art. 4º do projeto retorna ao disciplinamento
do ICMS, autorizando que os saldos credores do
imposto acumulados até 31 de dezembro de 1999,
e que podiam, em razão da própria Lei Complemen-
tar nº 87, de 1996, ou de lei estadual, ser imputados
a outro estabelecimento ou outro contribuinte, e
que, porventura, não tenham sido compensados ou
transferidos, sejam, a critério de cada Estado,
transferidos a outros contribuintes do mesmo Esta-
do, para compensação parcelada, mediante emis-
são, pela autoridade competente, de documento
que reconheça o crédito.

O art. 5º volta a tratar do “seguro-receita”, con-
cedendo aos Estados em atraso na apresentação do
balancete contábil mensal ou do relatório resumido
da execução orçamentária mensal o prazo de três
meses para fornecê-los ao Ministério da Fazenda, a
fim de receberem os repasses relativos aos períodos
de competência até dezembro de 1999.

O projeto prevê, ainda, que a revisão e a compa-
tibilização anual dos valores entregues aos Estados e
Municípios, com base no respectivo balanço, serão
realizadas por meio de acréscimos ou descontos dos
recursos devidos pela União às Unidades Federadas,
por força do Anexo ao projeto, aplicando-se a regra,
inclusive, às distribuições suplementares de recursos
realizadas em 1997, 1998 e 1999

Encerrando as alterações no “seguro-receita”, a
proposição estatui que, antes de serem entregues os
recursos na conformidade de seu anexo, deve ser de-
duzido integralmente o eventual saldo remanescente
do adiantamento prestado pela União ao conjunto
dos Estados nos primeiros trinta dias de vigência da
“Lei Kandir”.

A vigência da lei complementar que resultar do
projeto é prevista para o primeiro dia do mês subse-
qüente ao da sua publicação.

Ao final, é proposta a revogação do § 1º e dos
§§ 4º a 8º, todos do art. 21 da Lei Complementar nº
87, de 1996.

Acompanha o projeto Anexo que disciplina a en-
trega de recursos pela União aos Estados e Municípi-
os nos exercícios de 2000 a 2002, nos montantes já
informados.

Ao projeto não se apresentaram emendas.
E o relatório.

II – Análise

Direito Tributário é matéria compreendida na
competência legislativa da União, de acordo com o
disposto no art. 24, inciso I, da Constituição. Ao Con-
gresso Nacional cabe dispor sobre o mesmo tema,
nos termos do art. 48, inciso I, do Diploma Supremo, e
a iniciativa de leis complementares está afeta ao Pre-
sidente da República, entre outros, consoante dispõe
o seu art. 61, caput.

Além dos dispositivos constitucionais já mencio-
nados, a iniciativa encontra amparo nos arts. 146, III,
a, e 155, XII, do Estatuto Político.

A esta Comissão compete, nos termos do art.
99, incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, examinar a matéria sob os seus aspectos
econômico e financeiro e sobre ela emitir parecer.

Com o advento da Lei Complementar nº 87, de
1996, tivemos a maior transformação já verificada no
ICMS, desde a sua primeira criação. O imposto que,
até então, onerava as exportações de produtos pri-
mários e de grande parte dos produtos se-
mi-elaborados, deixou, finalmente, de incidir sobre
tais operações, fato que permitiu aos agentes econô-
micos instalados no País competirem em igualdade
de condições com as empresas de nossos parceiros
comerciais. Deixamos, desde então, de exportar tri-
butos, o que contribuiu, nos anos seguintes, para o
reequilíbrio de nossa balança comercial. Não há,
pois, como negar a importância da providência que
agora nos parece tão óbvia, mas que demorou déca-
das para ser adotada.

Outra inovação de suma importância introduzi-
da pela “Lei Kandir” foi o reconhecimento do direito ao
crédito do ICMS incidente sobre a aquisição de bens
para o ativo imobilizado das empresas. Representou,
na época, e ainda representa, a remoção de um gran-
de obstáculo à ampliação e modernização dos esta-
belecimentos comerciais, industriais, produtores e
prestadores de serviços, contribuintes do imposto.

Pela felicidade com que resumiu o tema, é digno
de citação o trecho do parecer elaborado pelo distinto
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Relator da matéria, nesta Casa, Senador José Foga-
ça, que, à época, assim se pronunciou:

“Em primeiro lugar, dar crédito nas
aquisiçoes de mercadorias destinadas ao
ativo permanente é sinônimo de incentivar a
renovação do parque industrial brasileiro e
da estrutura administrativa das empresas,
fomentando a aquisição de novas máquinas
e equipamentos de última geração, que a
cada dia reúnem novos recursos, como os
equipamentos de informática, e tornando,
assim, mais produtivas e eficientes as em-
presas, com conseqüente melhoria da quali-
dade e redução dos custos de sua produ-
ção. O crédito do ICMS, nesse caso, equi-
valerá a um desconto do tamanho da alí-
quota do tributo no preço do novo ativo.

Completando, é preciso que se escla-
reça que a não cumulatividade do ICMS é
estanque, restringindo-se às mercadorias ou
serviços objetos de mercancia do estabele-
cimento do sujeito passivo. Sempre foi so-
negado aos contribuintes o pleno direito ao
aproveitamento dos créditos do imposto, o
que, de certa forma, o torna cumulativo. A
proposição, reconhecendo, além do crédito
físico, também o crédito financeiro (para
usar expressões saudosistas), a par de ins-
tituir a verdadeira não-cumulatividade preco-
nizada na Constituição, está nos aproximan-
do dos países desenvolvidos, especialmen-
te da União Européia que, de longa data, já
adota a sistemática defendida pelo autor."

Note-se, pois, que a polêmica “Lei Kandir”, por
vezes tão atacada sob outra ótica, por governadores
e prefeitos, possui virtudes que compensam as distor-
ções que possa ter provocado nas receitas de Esta-
dos e Municípios.

Não obstante, como nada neste mundo é perfei-
to, mormente em se tratando de uma lei tão complexa
como a que ora se deseja aperfeiçoar, com o passar
dos anos, algumas omissões foram observadas em
seu texto. Verificou-se, também, que os valores re-
passados pela União para os Estados e Municípios, a
título de “seguro-receita”, revelaram-se muito meno-
res que o montante da receita de ICMS que deixou de
ser arrecadada por causa da exoneração das expor-
tações e do crédito relativo aos bens do ativo perma-
nente.

Nesse sentido, é de se louvar a iniciativa que
vem suprir algumas lacunas que impedem a exigên-
cia do ICMS em determinadas situações, ou que pelo
menos ensejam controvérsias em relação à exigên-
cia.

Destarte, são bem-vindas as alterações que
permitem a cobrança do ICMS incidente sobre a en-
trada, no território do Estado destinatário, de energia
elétrica destinada a consumidor final. Referimo-nos à
definição legal do adquirente como contribuinte do
imposto nessa hipótese, bem como à determinação
do momento em que se considera ocorrido o fato ge-
rador na mesma hipótese, qual seja o da entrada da
energia elétrica no território do Estado destinatário.

Igualmente positiva é a definição do estabeleci-
mento ou domicílio do tomador do serviço como o lo-
cal da prestação, no caso prestação onerosa de servi-
ço de comunicação por meio de satélite. A modifica-
ção deslinda o elemento territorial do fato gerador do
ICMS na hipótese em foco, permitindo a identificação
do estabelecimento responsável pela obrigação tribu-
tária correspondente, bem assim a do Estado titular
da respectiva receita.

O acréscimo do § 6º no art. II da Lei Comple-
mentar nº 87, de 1996, a exemplo das alterações an-
teriores, é medida ao mesmo tempo aperfeiçoadora e
conciliatória, haja vista que vem encerrar controvérsi-
as relativas à titularidade da receita do ICMS inciden-
te na prestação onerosa de serviço de comunicação
que envolva localidades situadas em diferentes Uni-
dades da Federação, quando os serviços forem co-
brados por períodos definidos e não forem medidos.
Destaque-se a eqüdade a que visa o dispositivo, pelo
qual se determina o recolhimento do imposto em par-
tes iguais para as Unidades da Federação onde esti-
verem localizados o prestador e o tomador do serviço.

No que concerne ao disciplinamento do ICMS, a
inovação mais relevante e meritória contida no proje-
to é, no nosso entender, aquela que atenua a rigidez
do princípio da autonomia das diversas filiais de uma
mesma empresa em relação aos seus débitos e crédi-
tos do imposto. Até o presente, a compensação entre
os créditos do ICMS, a que a empresa faz jus pela en-
trada de mercadorias em seu estabelecimento, com
os débitos do imposto pela saída de mercadorias,
está restrita às operações praticadas pelo próprio es-
tabelecimento. Assim, os eventuais saldos credores
de ICMS não podem ser transferidos para outros es-
tabelecimentos, ainda que do mesmo titular.

A legislação atual somente permite a transferên-
cia de créditos do ICMS em duas hipóteses:
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lª) Quando a lei estadual determinar que se leve
em conta o conjunto dos débitos e créditos de todos
os estabelecimentos do sujeito passivo no Estado.

2ª) Por estabelecimentos que realizem opera-
ções e prestações de exportação, obedecida a pro-
porção que estas saídas representem em relação ao
total das saídas realizadas pelo estabelecimento, po-
dendo os saldos credores acumulados serem transfe-
ridos, inclusive, a outros contribuintes do mesmo
Estado, mediante a emissão, pela autoridade compe-
tente, de documento que reconheça o crédito.

Com efeito, verificamos, agora, que não faz sen-
tido obstar o direito de a empresa utilizar os créditos
de ICMS acumulados em um de seus estabelecimen-
tos para compensar os débitos apurados em outro.
Afinal, embora podendo realizar suas operações atra-
vés de inúmeros estabelecimentos, a pessoa jurídica
continua uma só, de modo que, mesmo se considera-
dos todos os estabelecimentos de determinado con-
tribuinte, será ele um único devedor (ou credor) do im-
posto.

Lamentamos o fato de não ser o ICMS um tribu-
to federal, o que permitiria a transferência de crédito
entre estabelecimentos localizados em quaisquer
Estados do País.

Não fossem algumas restrições impostas, provi-
dencial seria, também, a autorização, contida no art.
4º do projeto, para que os estoques de saldos credo-
res acumulados até 31 de dezembro de 1999 e não
compensados ou transferidos até a data da entrada
em vigor da lei complementar que resultar do projeto,
sejam, a requerimento do sujeito passivo, transferi-
dos a outros contribuintes do mesmo Estado, median-
te a emissão, pela autoridade competente, de docu-
mento que reconheça o crédito.

As restrições, das quais discordamos, são as
que submetem a transferência do crédito à observân-
cia de critério fixado por cada um dos Estados e o seu
aproveitamento, pelo contribuinte que o receber, me-
diante parcelamento sem prazo determinado. Ora,
quem é que pode prever quais critérios serão criados
pelos Estados para observância obrigatória na trans-
ferência dos saldos credores acumulados? E, porque
não fixar, na própria lei complementar, o prazo máxi-
mo dentro do qual os Estados terão que autorizar o
referido creditamento?

Observa-se, primeiramente, que o dispositivo é
falho ao não definir, ele próprio, o critério para a trans-
ferência dos saldos credores acumulados, nem esta-
belecer o número de parcelas e a periodicidade do
aproveitamento. Além disso – o que é mais grave –,

submete o exercício de um direito líquido e certo do
contribuinte a critérios ainda inexistentes, fato este
que configura impropriedade jurídica, pois sujeita o
contribuinte e seu direito ao inteiro alvedrio das autori-
dades fazendárias estaduais.

Não compreendemos, também, as razões que
levaram o autor a não estipular o número de parcelas
com que será efetuada a transferência desses saldos
credores acumulados antes do final de 1999. A nós,
parece que os contribuintes titulares de saldos nes-
sas condições já foram penalizados injustamente ao
não poderem recuperar tais créditos na época de sua
escrituração. O montante dos créditos acumulados já
está corroído pela inflação de muitos meses e seu
custo no mercado tem sido nulo. Então, por que pena-
lizar ainda mais o contribuinte, criando empecilhos à
utilização desses créditos?

Ademais, o montante dos créditos acumulados
é irrisório em comparação com o valor total da receita
do ICMS na maioria dos Estados, que poderão permi-
tir a transferência dos créditos de uma única vez.
Para aqueles Estados onde exista grande volume de
saldo credor acumulado, o prazo máximo de um ano
parece bastante razoável no sentido de que a inova-
ção não comprometeria suas finanças. Na intenção
de proceder a essa modificação no projeto, oferece-
mos a Emenda nº 4.

Passando para as mudanças nas regras da
compensação financeira concedida pela União aos
Estados e Municípios, em decorrência das perdas tri-
butárias verificadas com as exonerações da “Lei Kan-
dir”, não há muito o que comentar, haja vista que as al-
terações introduzidas pelo projeto no art. 31 da Lei

Complementar nº 87, de 1996, bem como as normas
contidas no Anexo do projeto e em seus arts. 2º, 3º, 5º e
6º, são resultado de prolongados esforços de entendi-
mento entre as autoridades estaduais e federais, inclu-
sive, no âmbito do Confaz, com o escopo de estipular
uma justa indenização aos Estados, que vêm suportan-
do grande parte das mencionadas perdas, as quais, a
princípio, deveriam ser custeadas pela União.

Dessa forma, embora não nos tenha agradado a
técnica legislativa com que foi elaborada a alteração
proposta no art. 31 da “Lei Kandir”, não temos qual-
quer reparo a fazer, já que estamos diante de um
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acordo há muitos anos esperado e, enfim, consagra-
do, não sendo prudente nele tocar. Ao contrário, nos-
sa posição é de enaltecer o resultado do acordo que,
finalmente, satisfaz o anseio dos Estados e Municípi-
os, sem, contudo, comprometer as finanças federais.

Na tabela abaixo, comparamos os valores rece-
bidos a título de “seguro-receita” pelos Estados e Mu-
nicípios nos exercícios de 1998 e 1999, com os valo-
res que lhes deverão ser entregues pela União nos
exercícios de 2000, 2001 e 2002, de acordo com o
Anexo do projeto.

Resta examinar três alterações contidas na pro-
posição que representam incompreensível retroces-
so se analisadas sob o aspecto da evolução do siste-
ma tributário nacional e que, se aprovadas, prejudica-
riam sobremaneira as empresas e, via de conseqüên-
cia, toda a economia nacional.

A primeira delas é a que impede o contribuinte
de se creditar, no período de apuração em que se ve-
rificar a entrada da mercadoria no estabelecimento,
do ICMS incidente sobre as mercadorias adquiridas
para integrar o ativo permanente, restringindo o crédi-
to mensal a 1/48 do valor total do imposto pago.

Já dissemos que o reconhecimento do direito ao
crédito do ICMS incidente sobre a aquisição de bens
para o ativo imobilizado das empresas foi uma das
inovações de suma importância introduzidas pela “Lei
Kandir”. Surtiu inegáveis efeitos positivos sobre o ní-
vel de investimentos, com o conseqüente impacto fa-
vorável sobre o emprego e a atividade econômica,
além de estar melhorando, no decorrer dos anos, as
condições da infra-estrutura econômico-social do
Pais.

Não é verdade que, às portas do século XXI, o
País esteja planejando tornar seu imposto de consu-
mo novamente cumulativo, num sentido inverso ao da
evolução da economia mundial. Esta Casa não pode-
ria permitir que, sob o pretexto de aumentar a receita
imediata das Unidades da Federação, fossem joga-
dos por terra todos os já comprovados benefícios à
economia propiciados pela desoneração dos bens do
ativo imobilizado.

Como o ICMS está embutido no preço da mer-
cadoria, ao adquiri-la a empresa está pagando o im-
posto sem qualquer parcelamento, de modo que sub-
meter o crédito a parcelamento em quarenta e oito
meses equivaleria, a nosso juízo, a um empréstimo
compulsório em favor dos Estados, restituível em
igual número de parcelas, fato que reduziria o volume
de recursos à disposição das empresas para novos

investimentos, prejudicando, sobretudo, as de menor
poder econômico.

Sob o aspecto jurídico, entendemos plausível a
idéia de que o retrocesso proposto é, ainda, inconsti-
tucional, porquanto o princípio da nãocumulatividade
do ICMS está explícito na própria Carta Constitucio-
nal, não podendo a lei complementar restringi-lo, mas
apenas regulá-lo. Além disso, a sujeição do direito ao
crédito a parcelamento traria insegurança nas rela-
ções entre o Fisco e os contribuintes, estes mais uma
vez surpreendidos com alterações na legislação tribu-
tária danosas ao seu patrimônio.

O estabelecimento do prazo de quarenta e oito
meses aqui discutido serviria, outrossim, para compli-
car ainda mais o emaranhado de normas tributárias a
que estamos sujeitos, indo de encontro ao principio
da simplicidade, atualmente, tão exaltado.

Por tudo isso e para evitar uma nova enxurrada
de ações judiciais, só nos restou outra alternativa se-
não a de propor a supressão da alteração, bem como
a supressão da cláusula revogatória que a comple-
mentava, mediante a apresentação das Emendas nºs
1 e 2.

As duas últimas alterações prejudiciais às em-
presas e à economia nacional e que representam
enorme retrocesso podem, na realidade, ser resumi-
das em uma única: trata-se da restrição, até o final do
ano de 2002, do creditamento do ICMS incidente so-
bre a energia elétrica consumida pelo estabelecimen-
to e sobre os serviços de comunicação por ele utiliza-
dos. Em ambos os casos, hoje, é permitido o amplo
aproveitamento do crédito, sem nenhuma restrição,
desde que o serviço ou a energia elétrica não sejam
utilizados em atividades alheias às da empresa.

Antes de tudo, deve-se investigar o motivo pelo
qual foi proposta a restrição aos créditos apenas até o
final do exercício de 2002, coincidindo exatamente
com o término do mandato dos atuais Governadores.
Por que tentar aumentar a receita do ICMS (ainda que
à custa da imposição de maior sacrifício às empre-
sas) apenas durante o mandato atual? Se foi essa a
intenção que norteou a proposta, fica evidente que
seu caráter antiético impõe sua rejeição.

A conseqüência óbvia dessa restrição aos crédi-
tos seria a imediata elevação dos custos de produção
de todas as empresas, sendo maior essa elevação
nas empresas que possuam menor volume de produ-
ção. Os reflexos viriam de imediato no aumento do
preço dos produtos nacionais, na perda do poder
aquisitivo da moeda nacional, na perda de competiti-
vidade da indústria brasileira, na queda no volume de
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exportações e no aumento das importações, entre
outros resultados nefastos.

Impedir, nesse momento, que se aproveite ple-
namente o crédito do ICMS relativo a energia elétrica
ou a serviço de comunicação equivaleria a retroceder
à época anterior ao antigo ICM, ou seja, à época do
Imposto sobre Vendas e Consignações, que, até me-
ados da década de 1960, incidia em cascata sobre as
diversas operações em que eram transacionadas as
mercadorias, sem direito a qualquer abatimento no
imposto devido em cada uma dessas operações. Re-
presentaria um duro golpe na empresa nacional, cuja
preservação como célula básica da economia, gera-
dora de empregos e de riquezas, exige que o preten-
dido retorno à incidência em cascata seja repelido
com firmeza pelo Congresso Nacional. A supressão
necessária está contida na Emenda nº 3, adiante pro-
posta.

Para facilitar a compreensão deste relatório, ao
final, transcrevemos, consolidado, o inteiro teor do
projeto, já incluídas as emendas por nós oferecidas.
Não transcrevemos, porém, o Anexo, por não ter sido
modificado.

III – Voto

Em face dos motivos expostos, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa adequação à
técnica legislativa do Projeto de Lei da Câmara nº 22,
de 2000-Complementar e, no mérito, pela sua apro-
vação, com as seguintes emendas:

EMENDA
(Rejeitada após destacada)

Suprima-se, na forma do art. lº do projeto, a alte-
ração proposta para o § 5º do art. 20 da Lei Comple-
mentar nº 87, de 1996.

EMENDA
(Rejeitada após destacada)

Suprimam-se na forma do art. 1º do projeto, a al-
teração proposta para o inciso II do art. 33 da Lei
Complementar nº 87, de 1996, e a sugerida mediante
o acréscimo do inciso IV a esse mesmo artigo.

EMENDA
(Rejeitada após destacada)

Dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte redação:

Art. 4º Os saldos credores acumulados
na forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 25
da Lei Complementar nº 87, de 13 de se-
tembro de 1996, existentes em 31 de de-

zembro de 1999 e ainda não compensados
ou transferidos até a data da entrada em vi-
gor desta Lei Complementar, podem ser, a
requerimento do sujeito passivo. integral-
mente transferidos a outros contribuintes do
mesmo Estado, para compensação parcela-
da no prazo máximo de doze meses, a crité-
rio de cada um dos Estados. Mediante a
emissão, pela autoridade competente, de
documento que reconheça o crédito.

EMENDA
(Rejeitada após destacada)

Suprima-se o art. 8º do projeto.
Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. – Ney

Suassuna, Presidente – José Alencar, Relator –
Bello Parga – José Eduardo Dutra – Gilberto Mes-
trinho – Wellington Roberto – Gerson Camata –
Sérgio Machado – Lúdio Coelho – Jefferson Péres
– José Roberto Arruda – Eduardo Suplicy – Paulo
Souto – Alberto Silva – Agnelo Alves – Heloisa He-
lena – Ricardo Santos – Romero Jucá – Freitas
Neto – Francelino Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 48.* Cabe ao Congresso Nacional, com a

sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi-
almente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................

Art. 61.* A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre-
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
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....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre conflitos de competência, em

matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao po-
der de tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas es-
pécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos res-
pectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao
ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.

....................................................................................
Art. 155.* Compete aos Estados e ao Distrito Fe-

deral instituir impostos sobre:
....................................................................................

XII – cabe à lei complementar:
a) defmir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensa-

ção do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e

defenição do estabelecimento responsável, o
local das operações relativas à circulação de
mercadorias e das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas
exportações para o exterior, serviços e outros
produtos além dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de cré-
dito, relativamente à remessa para outro
Estado e exportação para o exterior, de ser-
viços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante de-
liberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais se-
rão concedidos e revogados.

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o
inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, ne-
nhum outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomuni-
cações, derivados de petróleo, combustíveis e mi-
nerais do País.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que o
Projeto de Resolução nº 25, de 2000, cujo parecer foi
lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cin-
co dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 14, de 1998, que dá nova redação ao
parágrafo único do art. 30 e ao inciso III do art 31 da Lei
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a
forma de apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá
outras providências; e o Projeto de Lei da Câmara nº 15,
de 2000, que institui o dia 8 de julho como o Dia Nacional
da Ciência e dá outras providências, cujos pareceres fo-
ram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

* Alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98.

* Alterado pela Emenda Constitucional nº 18/98.

* Alterado pela Emenda Constitucional nº 3/93.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19,

DE 2000 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
(Votação nominal)

Continuação da discussão, em turno
único, do Projeto de Lei da Câmara nº 19,
de 2000 – Complementar (nº 113/2000 –
Complementar, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Presidente da República, que au-
toriza os Estados e o Distrito Federal a insti-
tuir o piso salarial a que se refere o inciso V
do art. 7º da Constituição Federal, por apli-
cação do disposto no parágrafo único do
seu art. 22, tendo

Pareceres favoráveis, sob nºs:
– 611, de 2000, da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Sérgio Machado, com votos contrários
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dos Senadores Eduardo Suplicy e, em se-
parado, do Senador José Eduardo Dutra; e

– 612, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Moreira
Mendes, com votos contrários dos Senado-
res Geraldo Cândido, Tião Viana, da Sena-
dora Marina Silva e, em separado, da Sena-
dora Heloísa Helena e abstenção do Sena-
dor Sebastião Rocha.

A Presidência esclarece ao Plenário que, du-
rante o prazo único previsto no art. 375, I, do Regi-
mento Interno, não foram oferecidas emendas à
proposição perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

A matéria constou da pauta de ontem, quando
teve iniciada a sua discussão, tendo usado da pala-
vra os Senadores Eduardo Suplicy, Moreira Mendes,
José Eduardo Dutra e a Senadora Heloísa Helena,
ficando para hoje o prosseguimento de sua discus-
são.

Em discussão o projeto.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –

Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, não se trata de matéria de
natureza política ou ideológica. Trata-se da invoca-
ção do bom senso.

Não há sentido algum em institucionalizar desi-
gualdades salariais entre os Estados da Federação.
Isso pode originar guerras salariais, manobras de
todo o tipo para atrair empresas ou para que empre-
sas deixem determinados Estados em proveito de ou-
tros. Enfim, não há mais nenhuma razão que justifi-
que um projeto como esse. Como disse o Senador
José Eduardo Dutra, essa proposta governamental
prendia-se à decisão do salário mínimo, que já foi to-
mada em prejuízo da população trabalhadora. Cessa-
ram os motivos, e o bom senso clama por uma retira-
da ou por uma negativa, por um voto contrário ao pro-
jeto em pauta.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo da discussão
deste projeto para comentar a decisão tomada ontem
pelo Comitê de Política Monetária – Copom. O Co-
pom surpreendeu o mercado, que esperava a manu-
tenção do chamado viés de baixa na taxa de juro bási-
ca ou um decréscimo de 0,5%, porque há ainda um
certo clima de incerteza no mercado internacional

com as possíveis decisões futuras do Federal Reser-
ve, do Banco Central americano, aliado à questão
dos preços internacionais do petróleo.

Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, baixou o es-
pírito santo no Comitê de Política Monetária. A deci-
são de reduzir em 1% a taxa básica gera para o Go-
verno Federal uma redução de despesas, só no se-
gundo semestre, da ordem de R$3 bilhões. Isso ocor-
re devido a uma simples decisão tomada sob a in-
fluência do espírito santo! Realmente, algo extraordi-
nário aconteceu.

Esses R$3 bilhões seriam suficientes, por
exemplo, para cobrir o aumento de despesas com o
salário mínimo de R$177,00, em vez do salário míni-
mo que foi aprovado ridiculamente. Houve toda aque-
la resistência por parte do Governo para não elevar o
salário mínimo, e, de repente, o Governo compreen-
de a gravidade da situação e reduz a taxa de juros em
1%.

Srªs e Srs. Senadores, a resolução do Copom
foi mais importante do que todo o Plano de Seguran-
ça Nacional para o Combate à Criminalidade. Liberar
R$3 bilhões significa reativar a economia das empre-
sas que estão asfixiadas pelos juros, significa aliviar
as despesas do Governo e, por conseguinte, criar
possibilidade de repasses do Governo Federal para
os Governos estaduais, que estão precisando drama-
ticamente desses repasses.

Quero citar o caso da minha cidade, o Rio de Ja-
neiro. Pensar em combater eficazmente o cresci-
mento da criminalidade do Rio de Janeiro significa,
necessariamente, aumentar os efetivos policiais e
os salários dos policiais cariocas. O novo comandan-
te da Polícia Militar do Rio tomou a decisão acertada
de colocar na rua aqueles que estavam no trabalho
burocrático nos quartéis. Com isso, mil soldados se-
rão integrados ao policiamento ostensivo. Mas, Sr.
Presidente, o Rio de Janeiro está precisando de mais
de dez mil policiais militares na rua, no policiamento
ostensivo, na Capital e de mais uns cinco ou seis mil
policiais na periferia e no interior do Estado. Sem au-
mento de efetivo policial, sem melhoria do policia-
mento ostensivo, medida mais eficaz contra os assal-
tos, contra a criminalidade que começa nos assaltos,
é impossível se pensar em redução de roubo de car-
ros, assaltos, enfim, crimes cometidos nas ruas. Sem
melhoria dos salários também. Como podemos exigir
de um policial que ganha R$300 a consciência, o con-
trole emocional, a pontaria, para, enfim, acertar o alvo
correto ao invés de errar, da forma mais lamentável e
degradante, como aconteceu no caso do Jardim Bo-
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tânico, no Rio de Janeiro. Os policiais ganham essa
miséria e estão submetidos a grande tensão, porque
travam uma guerra que sabem que dificilmente ven-
cerão. Assim, como exigir dessa polícia um compor-
tamento minimamente eficiente no combate à crimi-
nalidade?

Nesse sentido, o plano de combate à criminali-
dade apresentado pelo Governo é muito bom. Não
vamos fazer da crítica ao plano um motivo político de
oposição. Vamos aplaudir pelo menos a preocupa-
ção, a intenção do Governo de, a longo prazo, melho-
rar as condições para a segurança do cidadão. Entre-
tanto, no prazo curto e médio, é preciso aumentar o
gasto com o social, para prevenir o problema na raiz,
e aumentar o gasto com a polícia, não só com o equi-
pamento, mas principalmente com o efetivo. Fala-se
muito do equipamento, mas sabe-se que o da polícia
do Rio não é ruim. Pelo que conheço, é adequado, in-
ternacionalmente considerado bom. O que falta no
Rio de Janeiro é um efetivo policial e salário digno
para que esses policiais possam ter melhor atuação.
E isso requer gastos.

Se o Governo não pode gastar porque o FMI
não deixa, há outra solução que só depende dele: a
redução das taxas de juros. E temos um exemplo. Ba-
ixou ontem o Espírito Santo no Copom, que reduziu a
taxa de juros em 1% e liberou três bilhões no segundo
semestre, seis bilhões em cerca de um ano. O Copom
pode reduzir ainda mais essa taxa, e isso terá efeito
sobre a entrada de capital estrangeiro que o Governo
quer sempre atrair. Isso obrigará o Governo a tomar
outras medidas de natureza cambial, para, enfim, pôr
termo à irresponsabilidade que vem sendo cometida
nesse setor durante anos.

O caminho certo é este: reduzir juros, ativar a
economia, redinamizar as empresas, melhorar o nível
de emprego, enfim, criar renda, criar receitas gover-
namentais e reduzir as despesas com a rolagem da
dívida, despesas dos encargos financeiros do Gover-
no Federal e dos governos estaduais e municipais.

Quero ainda comentar que o bom senso clama
pela rejeição, liminarmente, sem maiores discussões,
do projeto que está em pauta, já que não tem mais
sentido algum a diferenciação de pisos, ou seja, o fato
de se institucionalizar uma diferença de salários míni-
mos. Qual o governador que vai ousar elevar o salário
mínimo do seu Estado e correr o risco de, no dia se-
guinte, ver várias empresas deixando o Estado e mi-
grando para outros que não tenham essa exigência?
Esse projeto é absurdo, resultou de uma manobra po-

lítica. Não tem sentido algum, razão pela qual é preci-
so rejeitá-lo.

Vamos aproveitar a discussão desse projeto
para verificar o que está acontecendo com os gastos
do Governo Federal e dos governos estaduais. E que
a resolução de ontem, de redução das taxas de juros,
repita-se na próxima reunião do Copom, já que o me-
lhor instrumento de que o Governo dispõe para com-
bater a criminalidade é a redução das taxas de juros.
E enfrentemos o FMI com soberania, com o sentido
de interesse nacional.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto, de iniciativa
do Governo, nos coloca em uma situação, de certa
forma, delicada. Aprecio, como se diz no meu Estado,
a coragem da Oposição em dizer, de forma destemi-
da, que vota contrariamente a um projeto desses.

Na Comissão de Assuntos Sociais, quando de-
batemos esse projeto, votei pela abstenção e anun-
ciei que, no plenário, tinha uma tendência a votar fa-
voravelmente ao projeto, exatamente por reconhecer,
naquela oportunidade, que seria bom para alguns
Estados se os governadores pudessem estabelecer
um piso acima desse salário mínimo aviltante que o
Congresso Nacional acatou recentemente de R$151.

Porém, após a reunião da Comissão de Assun-
tos Sociais, refleti e pesquisei quais os governadores
de Estado manifestaram-se no sentido da determina-
ção, do interesse e da decisão de estabelecer em seu
próprio Estado um piso salarial acima do patamar ver-
gonhoso que o Congresso aprovou com a conivência
do Governo Federal. Não consegui constatar ne-
nhum. O Senador Edison Lobão está aqui e pode
confirmar se a Governadora do Maranhão fez essa
opção, porque a imprensa especulou que ela estabe-
leceria um piso salarial diferenciado para o Estado do
Maranhão. O Senador Edison Lobão confirma com a
cabeça que é fato. Qual foi o valor, Senador Edison
Lobão?

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Cento e se-
tenta e sete reais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Cento e setenta e sete reais. Pelo menos um Estado
propôs, ao contrário do que eu vinha afirmando. Pare-
ce-me que o Senador Gilberto Mestrinho também in-
forma que o Governador do Amazonas vai instituir um
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piso salarial diferenciado. Qual foi o valor, Senador
Gilberto Mestrinho?

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – No
Amazonas, foi estabelecido o piso de duzentos reais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Para o Estado do Amazonas foi estabelecido o piso
de duzentos reais. Na Bahia também havia uma pre-
visão nesse sentido. Não sei se o Senador Paulo
Souto confirma que o Governador também estabele-
cerá um piso salarial diferenciado.

O Sr. Paulo Souto (PFL– BA) – Foi estabelecido.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP) –

Também foi estabelecido um piso salarial diferenciado
para o Estado da Bahia.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Sebastião Rocha, V. Exª me permite um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sim.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Gosta-
ria que os Senadores que estão se pronunciando fa-
lem se isso é piso mínimo ou se é piso salarial de ser-
vidor público.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– É piso salarial de servidor público.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Mas
nesse caso não é necessário um projeto.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Mas temos que fazer essa distinção, porque o Go-
vernador Anthony Garotinho, no Rio de Janeiro, tam-
bém estabeleceu um piso de servidores em torno de
R$400. Estamos questionando é o piso estadual para
todos os empregados, para todos os trabalhadores,
que é o que diz a lei. O projeto não menciona piso
para servidor público estadual.

Portanto, eu pediria que os Senadores que se
manifestaram anteriormente que dessem essa infor-
mação ao Plenário, inclusive porque ela é importante
para que eu consolide o meu voto. Se, de fato, os Go-
vernadores estabeleceram pisos salariais acima des-
ses vergonhosos R$151 para os trabalhadores nos
seus Estados, voto a favor novamente. Retorno à po-
sição inicial e voto favoravelmente ao piso regional,
porque não quero prejudicar trabalhador de nenhum
Estado onde possa estar havendo um piso salarial
mais elevado, já que a lei não impede isso. Se não
aprovarmos a lei, não estaremos impedindo os gover-
nadores de estabelecerem um piso salarial mais ele-
vado para os servidores estaduais. A ausência da lei
não impede que isso seja feito.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Per-
mite V. Exª um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador Gilberto
Mestrinho.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – No-
bre Senador, V. Exª tem razão. No Amazonas, foi es-
tabelecido o piso de R$200 para o servidor público,
mesmo porque os Governadores só poderão estabe-
lecer pisos regionais após a aprovação dessa lei.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Exato. De fato, temos dificuldade em aprovar um
projeto dessa natureza. Se eu votar favoravelmente a
esse projeto, irei imediatamente pedir ao Governador
Anthony Garotinho que procure, dentro das suas pos-
sibilidades, garantir um piso salarial maior para o Rio
de Janeiro. No meu entendimento, seria interessante
que os Senadores que votarão favoravelmente ao
projeto estimulem os Governadores dos seus parti-
dos a apresentar projetos dessa natureza e fazer com
que sejam aprovados nas Assembléias Legislativas.

Se isso não ocorrer, estaremos compactuando
com o discurso governista de que é possível e bom
para o País que os Estados estabeleçam piso acima
do aviltante patamar de R$151, nivelado quase que
somente para os aposentados. Se os partidos em ge-
ral, por meio de suas lideranças, aprovarem esse piso
hoje e futuramente nada acontecer, será uma des-
moralização para o Senado e para o Congresso Na-
cional.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Permite
V. Exª um aparte?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador Artur da Tá-
vola.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Senador
Sebastião Rocha, V. Exª está agindo de forma precisa
ao conclamar que os governadores estabeleçam o
piso que, a partir de agora, será possível estabelecer,
no entendimento que eles façam com as forças em-
presariais dos seus Estados. Quero dar-lhe uma su-
gestão: tenho a impressão de que o Rio Grande do
Sul merece um salário mínimo de R$800. Não dar
R$800 de salário mínimo no Rio Grande do Sul é uma
violência contra o trabalhador de um dos Estados
mais prósperos da nossa Federação. É um carregado
de riqueza graças ao trabalho daquele povo e ao alto
nível educacional atingido no Rio Grande do Sul.
Considero que V. Exª está a tocar no ponto correto,
quando solicita que os governadores façam, cada
um, a sua determinação, porque essa foi a grande rei-
vindicação, o grande problema, a grande dor de todos
que fomos obrigados a votar favoravelmente a um sa-
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lário mínimo que, atrelado à questão da aposentado-
ria, impede de se proporcionar ao trabalhador as con-
dições que ele merece no trabalho, de acordo com
produtividade e com as diferenças de categorias. O
Rio Grande do Sul, esse Estado exemplar, deve defi-
nir o salário mínimo de R$800, solicitado e clamado
pelo brilhante Deputado Paulo Paim, que defende
essa tese com uma profunda sinceridade, sem qual-
quer laivo de demagogia – ao contrário, S. Exª está
convencido de que não apenas os trabalhadores do
Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil devem che-
gar até lá. Pelo menos os trabalhadores do Estado
dele, que S. Exª deve conhecer muito bem, mesmo
não sendo um representante do Rio Grande do Sul.
Conclamo, inclusive, a ilustre e brilhante Bancada ga-
úcha a solicitar do seu Governador o salário mínimo
de R$800. No caso do meu Estado, gostaria de ver o
Governador Garotinho dar o piso de R$400. V. Exª,
que é do Partido dele, disse muito bem: ”Eu vou con-
versar com o Governador“. Faça-o, Senador. V. Exª
tem razão, tem o nosso apoio e terá o apoio da Ban-
cada do Rio de Janeiro no Senado. É justíssimo que
os trabalhadores do Rio de Janeiro tenham um salário
de R$400. E agora está nas mãos do Governador Ga-
rotinho dar esse salário, sem o que a mesma barbari-
dade vai incidir sobre essa massa trabalhadora do
País, infelicitada. O País assistiu à discussão sobre o
salário mínimo. Em momento algum, já que aquela
discussão era passional, pude intervir. O que é dra-
mático no Brasil não é só o salário mínimo: a política
salarial brasileira é, há décadas, uma das mais injus-
tas. Por essa razão – não quero tomar o tempo de V.
Exª –, cumprimento-o pela exortação que está a fazer
dos governadores para que, a partir da votação dessa
lei, cumpram-na, e que o trabalhador brasileiro possa,
enfim, ter aquilo por que as oposições têm aqui tanto
lutado: salários dignos, elevados, consentâneos com
o mérito do trabalhador brasileiro.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Sebastião Rocha, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Infelizmente, peço ao Senador Sebastião
Rocha que conclua, porque a pauta hoje é extrema-
mente longa.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que emi-
nente Senador Artur da Távola que a exortação da
qual falou também se refere ao Estado de São Paulo,
governado pelo PSDB; ao Mato Grosso; ao meu vizi-
nho e querido Estado do Pará, onde nasci. Pela linha
de raciocínio do Senador Artur da Távola, parece que

só os Governadores da Oposição, que defendeu um
piso salarial maior a nível nacional, é que estariam
com a obrigação, com o compromisso inarredável de
garantir um melhor salário para os trabalhadores.

Como acredito que, de fato, isso aqui parece
mais uma cena de teatro do que uma cena da vida
real, realmente não tenho condições de votar favora-
velmente ao projeto. No entanto, se o Senado Federal
aprová-lo, vou exortar o Governador do Amapá, João
Alberto Capiberibe, e o Governador do Rio de Janei-
ro, Antony Garotinho, do PDT, para que no meu Esta-
do e no Estado governado pelo meu Partido, os go-
vernadores busquem meios para garantir um piso sa-
larial acima dessa vergonha que é o salário mínimo
de R$151.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cân-
dido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, quero responder a ironia do
Senador Artur da Távola, que fez uma brincadeira,
porque S. Exª sabe que não é assim.

O projeto que está sendo discutido somente be-
neficiará os servidores do Estado. O que o País de-
fendeu foi um salário mínimo para os trabalhadores
do Brasil inteiro, incluindo também aqueles que traba-
lham na iniciativa privada.

Portanto, esse projeto que pretende beneficiar
apenas um setor dos trabalhadores, os servidores
dos Estados, é uma meia-sola. Naquela época, de-
fendemos um salário melhor para todos os trabalha-
dores brasileiros e que os governadores não tives-
sem o poder de privilegiar um setor e deixar outro a
descoberto. A maioria dos trabalhadores neste País
ganha salário mínimo. Portanto, a maioria dos traba-
lhadores não terá o salário melhorado. Logo, a provo-
cação do Senador Artur da Távola não é apropriada.

Se aprovarmos esse projeto hoje, vamos expe-
rimentar um retrocesso. A partir da Reforma Consti-
tucional de 1926, de conteúdo fortemente centraliza-
dor, em razão da trágica experiência de intermináveis
intervenções federais para manutenção do pacto fe-
derativo, é que a União passa a deter a competência
privativa de legislar sobre direito do trabalho (art. 34,
item 28, da Constituição de 1981, com as emendas
de 1926). Sobre isso, assim escreveu o eminente ju-
rista Mozart Victor Russomano:

A reforma constitucional de 1926, por
seu turno, possui especial significado; pela
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primeira vez, o legislador constituinte fez ex-
pressa referência ao direito do trabalho e
fê-la para atribuir à União a competência pri-
vativa para legislar sobre a matéria. Deve-
mos essa iniciativa ao Congresso de 1926
e, em conseqüência, tornou-se possível a
uniformização das normas sobre o trabalho,
bem como seu mais rápido desenvolvimento
e progressiva melhoria técnica.

Pela ótica do grande jurista Victor Russomano,
o que está sendo discutido hoje é um retrocesso a
1926.

Assim, de acordo com o insigne Ministro do Tri-
bunal Superior do Trabalho, a outorga à União da atri-
buição de, privativamente, legislar sobre o Direito do
Trabalho tornou possível a uniformização das normas
sobre o trabalho, bem como seu rápido desenvolvi-
mento e progressiva melhoria técnica.

Politicamente, isso significou importante medida
para a restauração do federalismo e afirmação da na-
cionalidade.

Nesse passo, cumpre contraditar um argumento
que vem sendo muito utilizado para justificar essa
proposição. Tanto o Senador Sérgio Machado, como
o Senador José Fogaça, ou o Senador Roberto Freire
sustentaram, na CCJC, que esse projeto reforça o
pacto federativo, quando isso é um engano, conforme
se verá mais adiante, a partir da própria experiência
brasileira.

A título de introdução, cumpre destacar que,
mesmo nos EUA, país em que se pratica o federalis-
mo na sua forma mais exacerbada, desde 1938, ou
seja, desde o Governo Roosevelt, há uma legislação
federal uniformizadora do salário mínimo: o Fair La-
bor Standards Act (29 US Code, Chapter 8, 206). Atu-
almente, essa legislação, aplicável não apenas aos
Estados federados, mas também em Porto Rico, Ilhas
Virgens e Samoa, estabelece um piso remuneratório
unificado em todo o País de US$5,15 por hora (há re-
gulamentação sobre salário por hora, e não do valor
mensal). O salário mínimo horário no Brasil, hoje, é
de R$0,73 (setenta e três centavos de real) por hora,
o que significa aproximadamente US$0,40 (quarenta
cents de dólar norte-americano)!

No nosso entender, essa proposição é mais um
ato de pirotecnia do Governo Federal em matérias
concernentes a direitos sociais, sempre na linha de
desconstituição de direitos, como se isso, em longo
prazo, viesse a resultar em benefícios para os traba-
lhadores. Mas, como dizia Keynes, a longo prazo, to-
dos nós já estaremos mortos...

O Presidente da República, que se diz um ”pro-
gressista“ (v. Folha de S.Paulo, 01/06/00, 1º cad., p. 3),
quer, em verdade, o retorno à situação anterior a
1926, época em que um ”contrato de trabalho não se
distinguia de um contrato de locação“ (cf. MORAES,
Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário, 2ª ed.
São Paulo: LTr, 1971).

Se há algo que caracteriza o período da Repú-
blica Velha é a inexistência de um real pacto federati-
vo. Como já foi dito, as intervenções federais eram ro-
tineiras, e não exceção.

Por esse motivo, votamos contrariamente ao
projeto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Continua em discussão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Fogaça,
para discutir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, este projeto foi amplamente debati-
do nas comissões. Fiz intervenções na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e na Comissão de
Assuntos Sociais e tive agora a honra de ser citado
pelo ilustre Senador Geraldo Cândido.

Este projeto é, sem dúvida nenhuma, a salva-
ção da Previdência Social no Brasil; é a garantia mais
afirmativa, segura e sólida de que, em poucos anos,
os patamares da Previdência Social no Brasil vão mu-
dar positivamente. É a certeza de que o déficit previ-
denciário, que ainda existe, desaparecerá, e, em bre-
ve, os patamares e inclusive o próprio salário mínimo
nacional unificado não mais sofrerão essa barreira rí-
gida que lhes é imposta pela Previdência Social.

Hoje, quando se estabelece um salário mínimo
nacional – e nacional unificado –, é preciso entender
que não existe unificação por cima. Isto é, não é uma
lei escrita nos textos jurídicos, mas esta é uma lei da
natureza. Não se unificam, não se uniformizam valo-
res por cima. Quando é preciso unificar, uniformizar,
igualar, o fazemos por baixo. Isso é extremamente
óbvio e absolutamente indiscutível.

Vamos tomar como exemplo São Paulo, que é a
cidade mais rica do País, e como exemplo antípoda,
contrário, oposto, a cidade mais pobre da região mais
pobre do Brasil. Nessa cidade mais pobre da região
mais pobre do Brasil, o salário mínimo talvez seja efe-
tivamente de R$151,00, estando dimensionado, fixa-
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do por uma lei que também é imutável numa econo-
mia de mercado. O parâmetro do salário mínimo é
exatamente aquele que faz não desaparecerem os
empregos, ou seja, a sua medida é a preservação e a
continuidade dos empregos.

Então, há de se perguntar: qual o salário que
pode pagar a Prefeitura mais pobre da região mais
pobre do Brasil? Esse salário mínimo, graças a um
sistema chamado nacional unificado, vai ter que ser
imposto na sua pequenez, no seu nanismo, nos seus
valores miseráveis para o resto do País. Por que pre-
domina o valor mais baixo? Porque só se unifica, só
se iguala, só se uniformiza por baixo. Ou se vai querer
contrariar essa lei dinâmica da economia, dizendo
que é preciso uniformizar por cima o piso salarial e o
que for fixado para São Paulo, de R$400 ou R$500,
deve ser aplicado a todas as cidades e Municípios
brasileiros, inclusive os mais pobres das regiões mais
necessitadas do País?

Ora, se isso vier a ocorrer, há Municípios no in-
terior do Nordeste brasileiro e até em algumas re-
giões do sul do Brasil e Municípios no norte de Minas
Geral, enfim, há algumas regiões em condições eco-
nômicas realmente dramáticas. E ali, inclusive, a Pre-
feitura é uma empregadora. É ela que muitas vezes
mantém um certo nível de empregos mediante fren-
tes de trabalho, criadas artificialmente só para poder
garantir uma renda mínima a determinadas pessoas.

Neste momento, a pergunta é a seguinte: é pos-
sível que um salário mínimo absolutamente razoável
em São Paulo, absolutamente realista em São Paulo,
que é de R$450,00 por mês e, no Rio de Janeiro,
R$400,00 mensais, possa ser imposto para essa ci-
dade mais pobre para a região mais pobre do Brasil?
É evidente que não, é óbvio que não.

O que ocorreria naquela cidade pobre, da região
mais pobre com a imposição de um salário mínimo de
R$400,00? O desaparecimento dos empregos; os
empregos seriam pulverizados, iriam desaparecer
como fumaça. Daí por que insisto e repito: toda unifor-
mização empurra para baixo. Repito: uniformizar sig-
nifica puxar para baixo o salário mínimo nacional. A
média de ganho do trabalhador brasileiro é renivelada
por baixo, graças a esse sistema unificado. O salário
mínimo único nacional significa o maximus maximo-
rum da pobreza.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a forma pela qual podemos romper com esse ciclo é
por meio da aprovação desse projeto de lei que esta-
mos aqui votando, examinando e apreciando. Este
projeto, tornado lei, permitirá que cada região, de

acordo com as suas condições econômicas próprias,
crie um salário mínimo regional próprio. Em São Pau-
lo, se alguém procurar um trabalhador para 44 horas
semanais, pagando menos de R$400,00, simples-
mente não o encontrará. Não é possível, em São Pa-
ulo, pagar menos que isso. Há outras regiões em que
os valores são diferenciados.

Agora, imaginem V. Exªs se pudermos ter um
salário mínimo de R$400,00 em São Paulo e no Rio
de Janeiro, de R$300,00 no Rio Grande do Sul, de
R$250,00 na Bahia, de R$200,00 no Amazonas e as-
sim sucessivamente. Isso vai garantir, em primeiro lu-
gar, um maior patamar de ganho para os trabalhado-
res não qualificados, para os trabalhadores de baixa
renda, ou seja, uma elevação imediata e generaliza-
da do ganho dos trabalhadores no País; em segundo
lugar, mas não menos importante, como hoje muitas
pessoas assinam carteira com R$150,00 e pagam,
em cima deste valor, os 8% da Previdência, isso não
poderá mais acontecer. Por exemplo, no Estado de
São Paulo, se o salário mínimo for para R$400,00, a
contribuição previdenciária federal será calculada, no
mínimo, em cima desse valor, porque esse será o
piso salarial legal, reconhecido e registrado em São
Paulo.

Imaginem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a melhora efetiva que isso propiciará na arreca-
dação da Previdência. Será uma melhora imediata,
sensível, significativa da sua arrecadação. Se apro-
varmos esse projeto de lei hoje, em maio do ano que
vem, quando se for rediscutir o salário mínimo, o ar-
gumento, hoje verdadeiro, de que a Previdência não
pode pagar mais do que o que está pagando, não
mais existirá. Estaremos destruindo esse argumento
hoje se aprovarmos o projeto aqui. Destruímos o ar-
gumento de que a Previdência não pode pagar um
piso mais elevado. Por quê? Porque essa medida ga-
rantirá que os Estados mais ricos, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia – que nos levou a
Ford , com pisos mais elevados, dêem uma contribui-
ção maior à Previdência. A contribuição não será de
8% sobre R$151,00; mas na base dos R$400,00.

Imaginem V. Exªs qual não será o impacto posi-
tivo que isso causará na arrecadação e na solução do
déficit previdenciário. Conseqüentemente, no ano
que vem, ninguém poderá comentar que a Previdên-
cia está quebrada; logo, não poderão aumentar o piso
dos aposentados: o salário mínimo.

Para romper esse ciclo negativo, esse círculo vi-
cioso, devemos hoje aprovar essa lei complementar
que garantirá a governadores, comunidades e empre-
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sários que estudem, em cada Estado, aquilo que a
sua realidade econômica lhes permite e propicia.

Evidentemente, é um argumento neoliberal com
o qual não concordo; é um neoliberalismo dizer que
salários diferenciados levarão empresas daqui para
lá. Desculpem-me V. Exªs, mas se trata de uma visão
neoliberal com a qual não concordo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Não mais havendo quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 19,
de 2000-Complementar.

Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena
para encaminhar a votação.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como ontem
tive a oportunidade de discutir a questão do salário
mínimo, não gostaria de voltar ao tema hoje. No en-
tanto, a saudável provocação do Senador Artur da
Távola me traz novamente à tribuna.

É evidente que o Senador, de fato, na sua sin-
cera provocação, refletiu, com a mais absoluta obje-
tividade, a intenção do Governo quando apresentou
esse projeto. Com total fidedignidade, S. Exª refletiu
que, de fato, esse projeto é uma manobra demagó-
gica e eleitoreira para descentralizar a tensão, que
até então recaía sobre o Governo Federal, repas-
sando-a aos governos estaduais, quebrando a espi-
nha dorsal do movimento unificado dos trabalhado-
res em torno de um salário mínimo.

Antes de ingressar propriamente no tema, soli-
cito o apoio do Senador Artur da Távola no que diz
respeito ao PSDB do Rio Grande do Sul – que inclu-
sive foi o principal entrave, tendo votado contra o
projeto encaminhado pelo Governador Olívio Dutra,
que estabelecia para os servidores públicos piso de
R$320,00. Trata-se do Partido de V. Exª, que acabou,
infelizmente, derrotando a proposição naquele Esta-
do.

Mas, com certeza, V. Exª e o seu Partido esta-
rão ajudando ao Governador do Espírito Santo da
mesma forma como estou fazendo com Alagoas – o
meu Estado e o do Presidente Nacional do PSDB –,
que tem inclusive os piores indicadores sociais e
60% dos Municípios mais pobres do Brasil. A pior
cidade alagoana em efetivas condições sociais é
administrada também pelo Partido de V. Exª. Entre-
tanto, estou lá, com toda a minha capacidade de

luta e de trabalho, prestando auxílio ao meu querido
Estado de Alagoas – pouco ajudado pelo Governo
Federal, é verdade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje eu
estava disposta a falar muito mais sobre o chamado
plano de segurança, o chamado plano bala, bola e
lâmpada, que trata da segurança pública no Brasil;
porém, vou fazer isso pela Liderança em outro mo-
mento.

Gostaria de fazer algumas considerações por-
que, embora saibamos de fato o que está por trás
da discussão, nós, do Senado Federal, estamos
perdendo a grande oportunidade de escolher – e
era pelo que deveríamos primar nesse debate –
qual o modelo de federalismo queremos. Ora, nós,
do PT, defendemos o unicameralismo, com a extin-
ção do Senado. Mas, se ao Senado cabe represen-
tar a Federação, que possamos discutir a matéria à
luz de uma questão extremamente objetiva, qual
seja, a de saber por qual o modelo de federalismo
optamos.

É evidente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que sabemos quais são as alternativas que es-
tão postas em relação à Previdência Social para
combater o suposto rombo da Previdência Social e
do qual não se apresentam os arrombadores. Sabe-
mos que várias entidades, como a associação naci-
onal que representa os fiscais da Previdência, estão
cansadas de mostrar todas as opções existentes: os
R$70 bilhões que são sonegados da Previdência,
mais os R$50 bilhões que o próprio Governo Fede-
ral não deposita na sua quota previdenciária, ainda
que por força de lei esteja obrigado a fazê-lo.

Só no ano passado saquearam da Previdência
cerca de R$28 bilhões para fazer o tal do ajuste fis-
cal. É a própria política econômica do Governo Fe-
deral que empurra mais de 30% da população eco-
nomicamente ativa na informalidade Portanto, é
mais problema para a Previdência.

De fato, poderíamos fazer um grande debate
sobre que federalismo estamos trabalhando com
esse tipo de medida.

Sr. Presidente, alguns Senadores teimam em
dizer que não pode haver deslocamento de massas
de trabalhadores de um Estado para outro em fun-
ção dessa política diferenciada. A argumentação é
legítima, haja vista os dados das frias estatísticas
oficiais que mostram a mobilidade de massas de tra-
balhadores, a mobilidade populacional, a distribui-
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ção espacial dessas populações, inclusive sob o ri-
goroso aspecto da desigualdade regional.

Infelizmente, apesar de, durante seis anos de
governo, o PPA apresentar uma carta de intenções
para superar as desigualdades regionais, não alcan-
çou os seus objetivos, porque não foram estabeleci-
dos os mecanismos claros, ágeis, concretos, efica-
zes. E o que estamos fazendo? Ora, se alguém diz
que não vai haver mobilidade de massas de traba-
lhadores conforme os salários mínimos, os pisos
salariais que estejam ou não estabelecidos – por
isso tínhamos a obrigação de fazer esse debate –,
isso é mais um instrumento em uma incontrolável
guerra fiscal que está acontecendo no Brasil.

Sei que alguns Senadores defendem um tipo
de federalismo não cooperativo, mas um federalis-
mo competitivo. Mesmo na maior expressão do fe-
deralismo competitivo, que são os Estados Unidos,
não há esse tipo de prerrogativa em relação aos pi-
sos salariais. É justamente mais um instrumento de
uma guerra fiscal incontrolável. Ora, sejamos éticos.
É evidente que um determinado Estado da Federa-
ção não vai estabelecer um piso salarial de tal forma
alto, como mais um instrumento da guerra fiscal. A
capacidade de arrecadação dos Estados está com-
pletamente comprometida; o nível de incentivo fiscal
que já foi dado para atrair investimentos produtivos
inviabiliza determinados Estados a dar mais incenti-
vos. Não tem mais condição. A capacidade de arre-
cadação dos Estados está no esgotamento em fun-
ção disso.

Qual vai ser o novo instrumento da guerra
fiscal? Justamente o salário mínimo, é evidente.
Que Estado vai estabelecer um determinado piso
mínimo com o Estado vizinho, sob as mesmas
condições, suponhamos, de infra-estrutura e de
uma lei de incentivos fiscais? Qual é o novo gan-
cho? Qual é o novo mecanismo de sedução? É o
salário mínimo achatado. Essa é a questão que
deveríamos discutir.

Exatamente por isso, Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, o Bloco da Oposição vota contra,
não apenas em função de entendermos com clare-
za. Alguns Senadores, até de forma mais sincera,
objetiva, clara e transparente, conseguem mostrar,
de fato, qual é a intenção do governo. Já mostra-
ram. Já sabíamos, mas graças a Deus, a cada mo-
mento, predispõem-se a mostrar isso.

A grande discussão que fazemos é em função
desse modelo incontrolável que está acontecendo

no País e que vai ser mais um mecanismo da guerra
fiscal.

A Oposição vota contra, Sr. Presidente. É evi-
dente que eu não precisaria citar vários exemplos,
inclusive nos Estados Unidos, onde há, de fato,
como todos nós sabemos, um federalismo competi-
tivo, uma legislação federal que uniformiza, embora
isso também esteja acontecendo aqui, porque todo
vai ter que aumentar o salário mínimo. É só uma
manobra para se livrar da pressão unificada nacio-
nalmente, mas todo ano vai ter que se discutir.

É verdade, está na Constituição. Só que a dife-
rença entre Brasil e Estados Unidos é que o salário
mínimo horário no Brasil, hoje, é de 51 centavos de
real, portanto, 28 cents de dólar norte-americano.
Sabem quanto é o piso remuneratório unificado nos
Estados Unidos? 5.15 dólares/hora.

É exatamente por isso, Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, que nos Estados que estamos go-
vernando fazemos um esforço gigantesco – mesmo
à luz de uma política econômica e social irresponsá-
vel do Governo Federal, que está destruindo, que-
brando parques produtivos inteiros, acabando com a
estrutura econômica e social do nosso País – para
que nossos trabalhadores possam ser respeitados,
como o serão, mas não com esse tipo de medida,
infelizmente, demagógica.

Eram essas as considerações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para discutir, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não, porque V. Exª falou ontem e já expôs
o seu ponto de vista.

V. Exª deseja encaminhar?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, a Senadora Heloisa Helena disse o
que eu gostaria de ter dito. Assim, como já expressei
meu ponto de vista ontem, atenderei o apelo de V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Agradeço a V. Exª.

Com a palavra o Senador Artur da Távola, pela
Liderança do Governo.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ.
Como Líder, para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, vou
me ater ao espírito específico da matéria em relação
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a qual estamos a votar. Uma pequena recordação:
a Constituição Federal, quando trata ”Dos Direitos
Sociais“, art. 7º, dispõe:

IV – Salário mínimo, fixado em lei, na-
cionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, edu-
cação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajus-
tes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim”.

V – piso salarial proporcional à exten-
são e à complexidade do trabalho.

A mesma Constituição, em seu art. 22, dispõe:

Compete privativamente à União legis-
lar sobre:

(...)

XVI – organização do sistema nacional
de emprego e condições para o exercício
das profissões.

Parágrafo único. Lei complementar po-
derá autorizar os Estados a legislar sobre
questões específicas das matérias relacio-
nadas neste artigo.

Quando o legislador, em 1988, votou a compe-
tência da União, exatamente pela razão exposta
pela Senadora Heloisa Helena, a questão federati-
va, abriu a perspectiva de que a Federação não fi-
casse encapsulada num tipo de competência da
União que impedisse, conforme situações momentâ-
neas, conjunturais, fazer alterações na legislação
mediante lei complementar. Repito o parágrafo úni-
co: “Lei complementar poderá autorizar os Estados
a legislar sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo.”

Portanto, o legislador, ali, anteviu problemas e
deixou aberta a possibilidade de algumas soluções
em função de conjuntura política. Sabemos que
conjuntura política existe. Passam-se os anos, a
questão da Previdência torna-se dramática, e o fato
de que o mesmo legislador de 1988 houvera, com a
melhor das intenções, mas talvez por erro econômi-
co, vinculado a questão da aposentadoria à do salá-
rio mínimo, com a falência do sistema de Previdên-
cia, evidentemente, e com o peso de tudo que se re-
fira à Previdência na dívida pública, tornou-se inviá-
vel fazer-se justiça salarial enquanto a matéria esti-

vesse atrelada à questão da aposentadoria. Isso
significa que o País, doravante, tem que ter uma fi-
losofia de ação para o aposentado evidentemente
muito melhor do que a que tem hoje, não há dúvida,
e uma filosofia para o trabalhador. O que não é pos-
sível é ficar um atrelado ao outro, impedindo-se que
no campo do trabalho, sobretudo quando a econo-
mia se expande, fique, no caso do salário mínimo,
tanto urbano quanto rural, tudo amarrado a uma
questão que não tem a ver diretamente com isso.

O que pretende a lei complementar? A lei com-
plementar pretende alterar o inciso V do art. 7º da
Constituição Federal, por aplicação do disposto no
parágrafo único do seu art. 22. É o que acabei de
ler. Então, o que diz, diferentemente do que foi em
certos momentos debatido nesta Casa, o art. 1º?

Art. 1º. Os Estados e o Distrito Federal
ficam autorizados a instituir, mediante lei de
iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial
de que trata o inciso V do art. 7º da Consti-
tuição Federal para os empregados...“ – não
é para os servidores, como foi dito aqui –
”...que não tenham piso salarial definido em
lei federal, convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

Ora, aqui se fere uma questão muito mais im-
portante do que pró-Governo ou contra Governo.
Aqui se fere a questão de se buscar, com criativida-
de, de acordo com as diferenças regionais do País,
a possibilidade de uma remuneração condigna
numa relação entre produção, empresariado, massa
trabalhadora. Está-se, pela primeira vez, dando a
oportunidade à Federação para que realize o funda-
mento da idéia democrática e, particularmente, da
idéia socialdemocrática. A idéia é a de que a socie-
dade, em seu entrosamento, mediada pelo Poder
Público, seja o verdadeiro instrumento de desenvol-
vimento, e não apenas o Estado, como sempre se
consagrou. Por isso é que as vozes da Esquerda
anacrônica insistem em querer que seja o Estado,
permanentemente, a única voz autorizada nessa
matéria. Digo “Esquerda anacrônica” porque me
considero um partícipe da Esquerda contemporâ-
nea. Creio que meu Partido até se diminui muito
quando aceita – o que não é desonroso, mas ape-
nas não coincide com suas idéias – a posição de
um Partido neoliberal, o que ele não é, não está em
seu programa, não é o que ele em; ele é um Partido
de Esquerda, um Partido da Esquerda moderna, de
uma Esquerda que concebe o Estado exatamente
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como o intermediário, o mediador, e, por vezes, o
reitor das questões sociais e não o Estado apenas
como factor de ação no campo social.

Estamos a dar um passo no interesse dos tra-
balhadores, sim. E creio que, curiosamente, é essa
matéria é uma vitória do Sr. Luiz Antonio de Medei-
ros e do PFL, ao qual ele pertence. Essa new face
do liberalismo – não diria Direita moderna, mas o li-
beralismo contemporâneo de setores do PFL – se
apresenta e deve ser considerada na vida brasileira,
porque os setores mais avançados do empresariado
não são setores fechados como os setores clássicos
do empresariado, que sempre tentaram crescer à
custa do trabalho e do suor do trabalhador.

Portanto, estamos tratando de uma matéria de
avanço, sob o ponto de vista legislativo e também
de avanço do ponto de vista federativo. Razão pela
qual, sem nenhuma hipótese de que esteja a fazer
qualquer ironia, porque não fiz nem agora nem
quando pedi ao Governador Olívio Dutra que envi-
asse um projeto ao Poder Legislativo, consagrando
os R$800,00 do salário mínimo, estamos, isto sim,
levando à realidade brasileira uma solução jurídica
que pode dar.

Sr. Presidente, para concluir, o único ponto
que realmente pode haver problemas e que foi cita-
do com muita precisão pelo Senador Roberto Satur-
nino é o das disparidades que, efetivamente, podem
trazer problemas sérios para a Federação. Mas essa
matéria, na prática, gradativamente, há de se ir re-
construindo, porque se está legislando com uma
transformação importante, significativa e profunda.

Por essa razão, eu ia falar em meu nome pró-
prio, mas o Líder do Governo me fez ser porta-voz
da sua opinião, encaminhamos o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra o Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, recusando-me o enqua-
dramento topográfico para discutir essa questão,
mesmo porque as contradições, às vezes, são de tal
ordem que o enquadramento topográfico é revoga-
do pelas posições. Venho, na condição de Líder do
meu Partido, em primeiro lugar, dizer que participa-
mos desta discussão porque é importante para a so-
ciedade brasileira.

Essa sociedade brasileira, Sr. Presidente,
como tantas outras no mundo, vive, neste momento,
uma situação profundamente paradoxal. Em primei-

ro lugar, a questão da globalização e da moderniza-
ção tecnológica invadem todos os países do mundo,
sejam eles seus governos topograficamente situa-
dos à esquerda, à direita, ao centro, esquerda mo-
derna, esquerda atrasada, direita liberal, enfim, a
questão da globalização e da modernização tecno-
lógica é mais ou menos como AIDS: existe, é inevi-
tável e as sociedades terão que conviver com essa
situação. No caso da sociedade brasileira, agra-
va-se, como em tantas outras, pelo perfil de distribu-
ição de renda. A nossa sociedade padece neste mo-
mento, no momento em que a sociedade mundial
tem como lema de avanço a competitividade; sofre-
mos, porque temos um terço da nossa população
marginalizada, não inserida no mercado e, portanto,
sem condições de estar inserida neste crescimento
que deriva, em alguns casos, da globalização, do
avanço tecnológico. Pelo contrário, agrava-se e, em
países como o nosso, os governos e a sociedade só
têm um caminho a trilhar, que é o caminho de políti-
cas compensatórias. Qualquer governo que queira
atenuar a realidade social, como é a nossa, terá de
investir mais em educação, mais em saúde, mais
em habitação, procurando ajudar os mais pobres,
porque fora disso todos os governos serão impopu-
lares, todos os governos não conseguirão, de forma
alguma, avançar em um modelo que aí está e que é
inevitável. Só com políticas sociais compensatórias
será possível atenuar o quadro que está aí.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, venho partici-
par dessa discussão, como participei da discussão
do salário mínimo, entendendo – e volto a repetir
que a questão do salário mínimo para o Governo
Federal está atrelada única e exclusivamente na re-
percussão da Previdência. Não há um funcionário
público federal recebendo menos do que um salário
mínimo. Então, não era esse o problema, e sim a re-
percussão na Previdência Social.

Esse projeto, no meu entendimento, abstraindo
questão ideológica, até porque os governos estadua-
is estão razoavelmente distribuídos pelas diversas
legendas partidárias, entendo que seja um avanço
em matéria de distribuição de renda e de política sa-
larial.

Esse projeto obrigará, em cada Unidade da
Federação, a se estabelecer um debate envolvendo
o Governo do respectivo Estado, a Assembléia Le-
gislativa, a classe empresarial e os trabalhadores. E
creio que, estabelecido esse debate em cada Esta-
do, poderemos ampliar o perfil de renda através de
política salarial.
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Não vejo, portanto não vou aqui propor, com
todo o respeito ao Senador Artur da Távola,
R$800,00 para o Rio Grande do Sul, mas creio que
o Governador do Rio Grande do Sul, assim como o
do meu Estado, deve propor um debate. Por que
não? Se o Rio Grande do Sul pode pagar 400 –
quem vai pagar é todo o sistema produtivo –, o meu
Estado pode pagar 400, 300 ou 200. No meu enten-
dimento, será um avanço. Agora, recusar este proje-
to e dizer que ele não presta, que é uma manobra
governamental é não querer enfrentar a situação.
Concordo com o Senador Artur da Távola. Quem
disse que dá para pagar mais, mais do que nunca,
tem o dever de se engajar neste debate. Por que
não? O problema não é nem o de viabilizar as admi-
nistrações. Quem vai pagar isso é todo o sistema
produtivo.

Então, este projeto é um avanço. Não vejo
atraso nenhum nele, que retira o discurso e é um
desafio para quem quer ficar só no discurso. Não!
Agora, ele estabelece o debate em cada Unidade da
Federação, ele divide a co-responsabilidade entre o
Governo e a sociedade no que diz respeito à política
salarial. Dessa forma, a sociedade avança e, dessa
forma, isso poderá se transformar num instrumento
de distribuição de renda.

Por isso, Sr. Presidente, em nome do PMDB,
votamos favoravelmente a este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o nobre Senador Hugo Na-
poleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de dizer que o meu partido contribuiu em muito
para a consecução de uma nova fase na questão
do salário em nosso País. E o fez de uma maneira
aberta, desabrida e, mais, dentro do contexto ge-
ral de discussões que se viu na Medida Provisória
do Salário Mínimo, algumas posições ficaram ab-
solutas e rigorosamente claras.

A primeira delas é que conseguimos um
avanço de maio, do ano passado, para abril deste
ano; a segunda é que conseguimos abrir a discus-
são, no ano de 2001, já não mais para maio nem
abril, mas a partir de janeiro – e quem sabe até
com características de retroatividade –; a terceira
é que abrimos a possibilidade para que o País,
também neste campo, afirme-se sob o ponto de
vista de federação que sempre desejou ser, sem-

pre quis ser – em certos aspectos o é –, mas so-
bretudo o é sob o ponto de vista constitucional e
institucional.

Com isso, abre-se uma perspectiva, abre-se
uma possibilidade, abre-se um contexto novo para
que, em cada região do País e ao sabor das ne-
cessidades, das possibilidades, haja uma conver-
sação muito aberta em torno da matéria.

Não entendo por que tanta celeuma possa
causar, até porque a União Federal, através do
presente projeto de lei complementar, não está ab-
solutamente impondo ou tirando, não está dizendo
”ficam os Estados obrigados“ – e nem poderia
fazê-lo, e nem deveria fazê-lo –, nem está também
retirando a autonomia; ao contrário, está conferin-
do autonomia e, em conseqüência, é preciso que
se diga que todas aquelas observações do jurista
Ives Gandra Martins, que constam da exposição
interministerial de motivos ao Senhor Presidente
da República, são absolutamente corretas sob o
ponto de vista constitucional. Então, não se trata
de imposição, não se trata de obrigação; trata-se
de uma permissão.

Por essas razões jurídicas e razões de fato
também, reconhecendo que se trata de um avan-
ço, o que deseja o Partido da Frente Liberal é um
trabalhismo de resultados, não um trabalhismo
desvairado. Nós não estamos aqui para bancar
Dom Quixote de La Mancha, enfrentando os moi-
nhos de vento; aqui estamos para, com a razão,
acima do coração e muito acima dos pés, decidir
de acordo com a nossa consciência e com a me-
lhor brasilidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Lauro
Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizia
Lord Keynes que a Economia é uma ciência muito
perigosa e aqui, neste plenário, ela se torna peri-
gosíssima, porque as armas que são aqui empu-
nhadas, com tanto denodo, realmente fazem com
que fiquemos um pouco receosos do que poderá
acontecer a este País.

Ouvi aqui, entre outras coisas que me arrepi-
am um pouco – não sei se estou gripado ou se é
realmente um certo tipo de discussão que me traz
calafrio, que há leis naturais, eternas e uma delas
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seria aquela segundo a qual o salário é o mínimo,
não se fixa senão o salário mínimo. Ledo engano.

Quando na Inglaterra, por volta de 1680,
houve uma escassez enorme de mão-de-obra, os
salários se elevaram tanto, porque os trabalhado-
res se encontravam – os yoemen –, em parte ain-
da, presos à gleba, ao feudo; ainda não haviam
aumentado suficientemente a oferta de
mão-de-obra para reduzir os salários, como acon-
tece no Brasil hoje. Naquela ocasião, a legislação
inglesa impôs o salário máximo e não o salário mí-
nimo, a fim de evitar que essa demanda por traba-
lhadores fizesse com que os trabalhadores ingle-
ses conseguissem elevações reais de salário.

De modo que, então, percebemos que este é
o campo mais eivado de enganos, de engodos. E
eu gostaria apenas de dizer o seguinte: nós esta-
mos realmente iniciando agora uma guerra salarial
que se superpõe à guerra fiscal e a outras guerras
que acontecem neste País. Essa guerra salarial é
altamente perigosa.

De acordo com Armstrong e mais dois com-
panheiros que escreveram um livro chamado Ca-
pitalism Since 1946 – o Capitalismo desde 1946 –,
eles mostram aquilo que, para mim, sempre foi evi-
dente: ao contrário do que parece, é o salário mais
elevado possível que faz com que a economia incor-
pore inovações tecnológicas e se desenvolva. O sa-
lário baixo é capaz de atrair capital, mas, depois, en-
tra num marasmo, pois não há por que esse capital,
esse equipamento, esse capital equipment, esse
capital constante, como dizia Marx, esse capital-má-
quina-coisa se renovar, porque a produção pode ser
incrementada por meio da contratação de
mão-de-obra baratíssima. De modo que aquilo que
é de início bom, dinamizador, que aumenta os inves-
timentos, atrai o capital para uma região, que são os
salários baixos, congela o processo no momento se-
guinte. Foi o que aconteceu no Brasil. Agradeço ao
Armstrong e aos seus dois companheiros de traba-
lho pela lembrança que eles trazem em seu livro
deste pensamento de Marx que, para mim, é inegá-
vel.

Assim, o que vemos agora, para perplexidade
nossa, é que aqueles que lutavam, há tão pouco
tempo, pelos R$151,00, míseros reais de salário mí-
nimo, agora se tornam, de repente, tocados pelo
amor ao próximo, tocados pelo neo-não-sei-o-quê...
Outro dia ouvi um eminente dizer, após voltar de
Portugal, que era neo-socialista. Lá em Portugal, um
professor disse a ele que a socialdemocracia já aca-

bou no mundo inteiro há muitos anos. Então, ele re-
solveu dizer que era neo-socialista, mas esse apeli-
do não durou mais e uma semana, não pegou.

Agora, vemos este Governo, que lutou pelos
R$151,00, de acordo com a Teresa Ter-Minassian,
do Fundo Monetário Internacional, que disse em Se-
attle que o salário mínimo no Brasil tinha de ser
R$151,00 e falou isso antes de o Governo do
PSDB ter falado. O que sabemos é que realmente
não há apenas, aparentemente, uma mudança por
parte daqueles que defendem os interesses dos tra-
balhadores, mas por parte daqueles que se colocam
no pólo oposto e que há poucos dias defendia os
R$151,00. Agora parece que estão chorando lágri-
mas de crocodilo e pretendendo empurrar para os
Estados essa possibilidade que eles não aproveita-
ram quando estavam com a faca e o queijo na mão.

Por que não puseram esse salário em
R$187,00? Por que não puseram esse salário num
nível mais digno. Todos sabemos que isso poderia
muito bem ser experimentado.

Do meu ponto de vista, o salário mínimo é in-
compatível com a dinâmica do capitalismo. É impos-
sível dinamizar o capitalismo. O Japão, ao manter
um nível elevadíssimo de salário, a partir de 1865,
sucateou o seu equipamento antigo, trocando a
mão-de-obra cara pelo equipamento mais barato e
dinamizando fantasticamente a economia daquele
País. E todos os outros países, que experimentaram
esse perfil de salário, conseguiram realizar esse tra-
balho.

Sabemos que há segundas intenções na atitu-
de daqueles que antes defendiam um salário de
R$151,00 e que agora estão muito pródigos com o
bolso alheio, fazendo prodigalidade e estabelecendo
níveis elevados de salário, às custas do bolso dos
Estados, tendo perdido a oportunidade de realizar
isso em nível nacional. Se houvesse primeiras inten-
ções e urgência, isso teria sido feito, pelo menos, de
acordo com o valor proposto pelo Presidente Anto-
nio Carlos Magalhães de R$187,00 por mês, e não
apenas R$151,00 míseros reais, como foi fixado por
ordem e força do Governo.

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de re-
lembrar que Fernando Collor de Mello propôs um
salário de US$300 por mês ao final do seu Governo.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou
que, no encerramento do seu primeiro quadriênio,
deixaria o salário mínimo valendo US$250 por mês.
Atualmente, quem fala em US$100 é chamado de
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demagogo, e o valor do salário mínimo está em tor-
no de US$70 miseráveis dólares.

Desse modo, um aumento seria bom para que
o Presidente da República fosse considerado me-
nos mentiroso e se aproximasse de sua promessa
descumprida.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Lauro Cam-
pos, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Con-
cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade para
encaminhar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, chama-me atenção a for-
ma como são feitos os encaminhamentos dessa ma-
téria, especialmente pelas palavras dos Senadores
José Fogaça e Artur da Távola.

Há fatos aos quais as pessoas não estão aten-
tas. Salvo engano, ontem ou anteontem, o Jornal
da Globo anunciava o balanço das contas do Go-
verno do mês de maio e demonstrava claramente
que, nessas contas, entre o que se arrecadou e o
que se gastou, havia um superávit, ou seja, uma so-
bra de recursos da ordem de R$3.5 bilhões. Ressal-
vava a repórter que esse superávit era sem levar em
conta o pagamento dos juros do nosso País.

Quando se colocava o pagamento dos juros, o
superávit desses R$3.5 bilhões se transformava em
um déficit de R$5 bilhões, o que significa claramente
que, em um único mês, o Governo pagou de juros por
sua dívida interna cerca de R$8.5 bilhões. Essas
questões ninguém discute. O salário mínimo não
pôde passar de R$151,00 porque, em um ano, se
chegássemos a R$180,00, aumentaríamos o déficit
da Previdência exatamente em R$2.8 bilhões.

Ora, o superávit fiscal do mês de maio deu
R$3.5 bilhões. Em um mês, pagamos R$8.5 bilhões,
portanto, só de juros daria para cobrir o rombo da Pre-
vidência com o salário de R$180,00 em três anos e
isso ninguém leva em conta.

O Senador Artur da Távola diz que o Governo
Fernando Henrique nem o PSDB são neoliberais. É
um governo socialdemocrata. Parece-me que de so-

cialdemocrata o PSDB só tem o nome porque a práti-
ca é totalmente neoliberal. É a prática do fortaleci-
mento do sistema econômico e do enfraquecimento
do poder do Estado. Seria bom que o Governo pu-
desse nos responder algumas questões. Por exem-
plo, hoje o Governo quer privatizar a hidrelétrica de
Tucuruí, a maior hidrelétrica do Brasil, inteiramente
nacional. O Governo está fazendo, com recursos pró-
prios, a segunda fase da hidrelétrica de Tucuruí. Vai
gastar quase R$2 bilhões. Ele não conseguiu nin-
guém da iniciativa privada para fazer a obra. Se o Go-
verno quer privatizar tudo, porque está gastando re-
cursos próprios para executar uma obra que ele vai,
em seguida, privatizar? Uma obra que custou aos co-
fres públicos brasileiros US$11 bilhões, com mais
R$2 bilhões agora, em torno de US$1.2 bilhão, vai
vender tudo isso por US$1 bilhão. Pergunto: é um go-
verno desse socialdemocrata? É um governo desse
que tenta interferir nas relações capital-trabalho para
impedir a exploração abusiva do capital sobre o traba-
lho? Não, é um governo extremamente neoliberal.
Não há resposta a fatos concretos como esses.

Portanto, independentemente da inconstitucio-
nalidade dessa lei e do próprio estabelecimento da
medida provisória que criou o salário mínimo de
R$151,00... E é uma desculpa do PMDB dizer que é
porque quebrava a Previdência. Não, é porque é obe-
diente ao Governo Fernando Henrique, como é o
PFL, como é o PSDB. Tem que fazer o que o Governo
manda, sem ter direito de discutir. Ninguém aqui tem
o direito de discutir. O Congresso Nacional não tem o
direito de dizer se pode ser R$151,00, R$160,00,
R$180,00 ou R$200,00. O Poder Executivo diz: ”É
R$151“, e acabou! Os Líderes do PMDB, do PFL e do
PSDB têm de obedecer. Acabou! É ordem! O Con-
gresso Nacional lamentavelmente deixa de cumprir o
seu papel para obedecer as ordens do Senhor Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, um ”socialdemo-
crata“ que segue a política do neoliberalismo do Parti-
do da Frente Liberal.

Os trabalhadores brasileiros deveriam pensar
nisso, lutar por isso, fazer greve por isso, paralisar o
País por isso, como ameaçaram os juízes da nossa
Pátria. Se fossem prestar atenção ao que está na
Constituição, jamais aceitariam esse salário de
R$151.

O Brasil, infelizmente, sendo potencialmente
uma nação das mais ricas do planeta, tem hoje um
salário mínimo doze vezes menor que o salário míni-
mo estabelecido nos Estados Unidos.
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A vergonha está aí. O Correio Braziliense colo-
ca hoje o Brasil em 122º lugar entre os países do
mundo no quesito atenção à saúde da população.

É essa a vergonha que vivemos. Dizer que este
Governo não é neoliberal é ficção, é brincadeira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocí-
nio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
disposto no art. 288, inciso III, a, do Regimento Inter-
no, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo ele-
trônico.

Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que se en-
contram em seus gabinetes para dirigirem-se ao ple-
nário, pois teremos votação nominal neste momento.

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O en-
caminhamento de votação está encerrado. Só posso
conceder a palavra para orientação de Bancada.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Está
encerrado porque V. Exª não viu quando levantei a
mão, dizendo que queria encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
me desculpe. Se eu soubesse que V. Exª estava aí,
não teria tirado a vista de V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Partido Popular Socialista, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, encaminhou favo-
ravelmente a votação, argumentando que o salário
mínimo é nacional, abre a perspectiva, por questões
regionais e setoriais da economia que já estavam
abertas, de que possa haver outros pisos salariais.

Determinadas categorias econômicas já não
se subordinam ao salário mínimo. Já têm seus pisos
salariais determinados por dissídio. O que se abre
com este projeto não é nenhuma panacéia. Não va-
mos imaginar que haverá neste País uma grande

melhora e que isso significará algum ganho para a
classe trabalhadora, para os assalariados brasilei-
ros. Mas o projeto abre perspectiva de que os Esta-
dos possam ter pisos salariais diferenciados em fun-
ção do seu dinamismo, da sua produtividade e do
peso que possam ter as categorias organizadas, tal
como hoje é feito na atividade econômica privada,
na qual sindicatos mais fortes conseguem ter dissí-
dios coletivos que lhe dão piso salarial muito acima
do salário mínimo.

Nesse sentido, o Partido Popular Socialista
vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As Srªs
e os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, solicito que considere registrado o meu
voto por escrito, além da manifestação oral que fiz.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
dá como lido o documento que trouxe. V. Exª será
atendido.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, está na pauta
de hoje do plenário do Senado Federal o PLC nº
19/2000 correspondente a proposta do Governo Fe-
deral de autorizar os Estados a legislarem sobre a fi-
xação de salários, o que não passa de um artifício
destinado a burlar o direito social do trabalhador a
ter um salário mínimo que lhe assegure a dignidade.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso edi-
tou a Medida Provisória nº. 2.019, de 23-3-00, fixan-
do o salário mínimo em R$151,00, alegando que se-
ria impossível conceder um reajuste maior, porque
inviabilizaria a Previdência. Esse valor dispensa co-
mentários, porque é absolutamente insuficiente, em
face do disposto no inciso IV do art. 7º da Constitui-
ção Federal: o salário mínimo deve ser capaz de
atender às necessidades vitais básicas do trabalha-
dor e de sua família, com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor-
te e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo.

Assim, tendo em vista as reações ocorridas
quando o Governo pretendeu criar, embora até hoje
não se saiba se a idéia foi do Presidente do Con-
gresso Nacional, Senador Antônio Carlos Maga-
lhães ou do Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, um salário-base específico para
a Previdência, que substituiria o salário mínimo, hoje
usado como referência para o cálculo de proventos
e pensões de doze milhões de brasileiros, os juris-
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tas a soldo do Governo tiveram essa brilhante idéia:
permitir, através de lei complementar, com funda-
mento no parágrafo único do art. 22 da Constituição
Federal, que os Governadores fixem pisos estaduais
superiores ao salário mínimo, para cada categoria
profissional, e até para cada região do Estado, con-
forme já está sendo entendido.

As reações foram imediatas. No Rio de Janei-
ro, o Governador já fixou o piso de R$400,00 para o
funcionalismo. No Maranhão, a Governadora fixou
em R$175,00 o piso para o funcionalismo estadual,
e enviou à Assembléia Legislativa um projeto esten-
dendo esse piso regional à iniciativa privada e ao
funcionalismo municipal. O interessante é que a lei
complementar ainda não foi aprovada pelo Congres-
so Nacional, de modo que qualquer lei estadual, fi-
xando pisos salariais, é inconstitucional, porque es-
tará invadindo a competência privativa da União
para legislar sobre direito do trabalho, prevista no
art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

O projeto do Governo vem sendo defendido
pelo Ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, que
afirma que os Governadores terão autonomia para
criar mais de um piso salarial dentro do Estado, le-
vando em conta as diferenças econômicas regionais
e das categorias profissionais.

Todavia, tenho divergência desse e de outros
arautos do Governo, porque a prevalecer essa
idéia, dentro de algum tempo, esses pisos estadu-
ais estarão vigorando em todo o Brasil e somente
estarão excluídos de sua incidência os trabalhado-
res que tenham piso salarial fixado por acordo co-
letivo de trabalho, ou por lei federal, além, é claro
e evidente, dos doze milhões de aposentados e
pensionistas. Saltam aos olhos as inconstituciona-
lidades. Primeiro, a da Medida Provisória que fi-
xou valor muito inferior ao da previsão constitucio-
nal. Depois, a da proposta de Lei Complementar
que com evidente desvio de poder permite os pi-
sos estaduais, ou permitirá, caso seja aprovada
pelo Congresso Nacional, porque é claro seu obje-
tivo de alcançar fins diversos ou contrários àque-
les previstos na Constituição.

Ora, a questão do piso salarial foi oriunda da
crescente perda do caráter liberal de muitas pro-
fissões, que passaram a ter parte substancial de
seus contingentes engajada em relações traba-
lhistas, e para evitar que estas mesmas profis-
sões, em regra de nível universitário, sofressem
uma degradação salarial não compatível com a
sua condição, fez com que passassem essas pro-

fissões a reclamar salários específicos, a constitu-
írem-se em pisos para suas categorias. Historica-
mente há diversos exemplos de salários profissio-
nais, ou seja, piso de um salário específico para
determinada profissão. Os médicos a receberam
por meio da Lei nº 3.999/61, e os radialistas pelo
Decreto-Lei nº 7.984/45.

As diferenças que surgem claras são: o piso
salarial não é voltado ao trabalho sem qualificação
profissional; ele tem de ser específico para as profis-
sões que pretende beneficiar. Demanda, ainda, que
se leve em conta a qualidade desse trabalho e, so-
bretudo, a sua complexidade. Feitas essas distin-
ções senhor Presidente, cumpre esclarecer que não
pode o governo federal autorizar Estados a legisla-
rem sobre salário mínimo, pois este requer que seja
“unificado nacionalmente”.

Não tenho dúvidas de que haverá contraven-
ção à Constituição se os Estados, nada obstante te-
rem sido autorizados a legislar sobre pisos salariais,
venham na prática a fazê-lo de forma fraudulenta,
definindo o que seria um piso único para qualquer
trabalho, em todo o Estado, confundindo proposita-
damente piso salarial e salário mínimo.

Além do mais senhoras e senhores Senado-
res, a bem da verdade a proposta dos pisos regio-
nais, além de inconstitucional, é imoral, porque não
passa de uma jogada, ou de um artifício, dolosa-
mente destinado a torcer o texto constitucional, para
resolver um problema político, que não foi possível
resolver pela desvinculação do salário mínimo dos
pagamentos da Previdência, porque para os traba-
lhadores das diversas categorias profissionais, se-
rão fixados pisos específicos, em cada Estado, mas
os aposentados, esses estarão condenados a rece-
ber o salário mínimo de R$151,00, fixado pelo Go-
verno. De qualquer maneira, o mais ridículo é que já
existe a esperança de que, em janeiro de 2001, seja
concedido mais um reajuste para o mínimo, talvez
de dez reais.

O § 5º do art. 201 da Constituição Federal as-
segura que nenhum benefício terá valor mensal in-
ferior ao salário mínimo. Como não foi possível re-
vogar explicitamente essa norma, pela reação que a
idéia provocou, os juristas do Governo imaginaram
esse “jeitinho”, na interpretação do art. 7º da Consti-
tuição Federal, que consiste basicamente em es-
quecer a norma constitucional que determina que o
salário mínimo será nacionalmente unificado e, na-
turalmente, em dizer que o piso salarial não se con-
funde com o salário mínimo.
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A Constituição Federal dispõe, em seu art. 7º,
que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:
o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unifi-
cado (inciso IV) e o piso salarial proporcional à ex-
tensão e à complexidade do trabalho (inciso V).
Como o legislador constituinte esqueceu de deixar
bem claro que a fixação do piso salarial não poderia
ser utilizada para desvirtuar a determinação de que
o salário mínimo deverá ser nacionalmente unifica-
do, os juristas do governo criaram essa fórmula, sal-
vadora para as contas da Previdência, mas fatal
para os aposentados e pensionistas. Quem não
concordar, que recorra ao Judiciário, e espere dez
anos, se possível.

É triste que uma solução desse tipo seja apre-
sentada como jurídica, primeiro porque ao Estado
cumpre o dever indeclinável de sinalizar à socieda-
de o exemplo do respeito à lei e à Constituição, e
depois porque esse artifício jurídico atingirá em par-
ticular os estratos mais empobrecidos da sociedade,
a maioria dos doze milhões de aposentados que
não terão como sobreviver com um salário mínimo
cada vez mais defasado, especialmente porque a fi-
xação de pisos estaduais, bem maiores do que o
mínimo, realimentará a inflação.

Antes da vigência da Constituição Federal de
1988, o salário mínimo era regionalizado, o que
permitia sua fixação de acordo com a realidade
econômica de cada Estado. Mas hoje, nos termos
do inciso IV do art. 7o do Estatuto Federal, ele de-
verá ser o mesmo em todo o País. O Governo vem
encontrando, nos últimos anos, sérias dificuldades
para a fixação desse valor, o que tem sido feito
através de medidas provisórias, sucessivamente
reeditadas, com a conivência do Congresso Naci-
onal, que ainda não conseguiu estabelecer os ne-
cessários limites a essa atividade legiferante exa-
cerbada do Presidente.

O maior problema prático enfrentado pelo Go-
verno para o aumento do salário mínimo é o das
contas da Previdência, porque o parágrafo 5º do art.
201 da Constituição Federal assegura que nenhum
benefício terá valor mensal inferior ao do salário mí-
nimo, e como doze milhões de aposentados e pensi-
onistas recebem esse valor, seu aumento inviabiliza-
ria a Previdência. Por essa razão, o Governo tentou,
no ano passado, desvincular o valor dos benefícios
previdenciários, através da criação de um salá-
rio-base específico, o que somente não foi feito em
decorrência das reações contrárias a esse verdadei-
ro atentado contra os doze milhões de brasileiros

que sobrevivem com os benefícios que lhes são pa-
gos.

Por isso senhor Presidente, senhoras e senho-
res Senadores, hoje diante deste quadro de apolo-
gia à fraude, é importante a demonstração de que o
Congresso Nacional é a Casa do Povo, e com res-
ponsabilidade e independência também determina
os rumos do País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto ”sim“.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Bloco encaminha o voto ”não“.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto ”não“.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Presi-
dente, o PSDB encaminha o voto ”sim“.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-
sidente, o PFL encaminha o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, ao encaminharmos o voto
”sim“, peço licença a V. Exª para reiterar a solicita-
ção de que os Senadores compareçam ao plenário
para a votação nominal. Além desta matéria, há ou-
tros itens que precisam de votação nominal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência esclarece que a aprovação desta matéria
exige quorum qualificado, sendo necessário que
haja pelo menos metade da composição da Casa e
não metade dos Senadores presentes. É necessário
metade mais um do total de membros da Casa.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, agradeço desde logo a compreensão de V.
Exª. Como houve um período de discussão e de en-
caminhamento bastante longo e como estamos
numa sessão atípica, devido ao tempo, vários Sena-
dores, em função de compromissos em Ministérios
ou mesmo em seus gabinetes, retiraram-se do ple-
nário com o compromisso de retornarem no momen-
to da votação nominal. Além das campainhas que V.
Exª acionou, estamos fazendo a convocação, e te-
nho a impressão de que, em poucos minutos, esta-
remos com o quorum qualificado. Por isso, agrade-
ço a compreensão de V. Exª por aguardar mais al-
guns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
compreende e participa da preocupação de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Votaram
SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO 10 Srs. Senadores.

Não houve abstenção.
Total de votos: 55
Aprovado o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de

2000-Complementar.
A matéria vai à sanção

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 19, DE 2000–COMPLEMENTAR

(Nº 113/2000 – Complementar, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza os Estados e o Distrito Fe-
deral a instituir o piso salarial a que se
refere o inciso V do art. 7º da Constitui-
ção Federal, por aplicação do disposto
no parágrafo único do seu art. 22.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Estados e o Distrito Federal ficam au-

torizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Po-
der Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V
do art. 7º da Constituição Federal para os emprega-
dos que não tenham piso salarial definido em lei fede-
ral, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º A autorização de que trata este artigo não
poderá ser exercida:

I – no segundo semestre do ano em que se veri-
ficar eleição para os cargos de Governador dos Esta-
dos e do Distrito Federal e de Deputados Estaduais e
Distritais;

II – em relação à remuneração de servidores pú-
blicos municipais.

§ 2º O piso salarial a que se refere o caput po-
derá ser estendido aos empregados domésticos.

Art. 2º Esta lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 20, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição Federal, combinado

com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 20, de 2000 (nº
2.549/2000, na Casa de origem), de iniciati-
va do Presidente da República, que dispõe

sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e dá outras providên-
cias, tendo

Pareceres favoráveis sob nºs:
– 649, de 2000, da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Francelino Pereira, com abstenção do
Senador José Eduardo Dutra; e

– 650, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Romero
Jucá, com votos contrários do Senador
Geraldo Cândido e da Senadora Emilia
Fernandes, e, em separado, da Senadora
Heloísa Helena.

A Presidência esclarece ao Plenário que, du-
rante o prazo único, previsto no art. 375, inciso I,
do Regimento Interno, foram oferecidas vinte
emendas à proposição, perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que, não acata-
das pela Comissão, somente serão submetidas ao
Plenário nos termos do art. 124, inciso III, do Regi-
mento Interno, mediante interposição de recurso,
subscrito por um décimo dos Membros do Senado
Federal.

Nesse sentido, há sobre a mesa recursos que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

RECURSO Nº 12, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 17, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

RECURSO Nº 13, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 18, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.
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RECURSO Nº 14, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 19, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

RECURSO Nº 15, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 20, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

RECURSO Nº 16, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno a votação da Emenda nº 13, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

RECURSO Nº 17, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 15, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

RECURSO Nº 18, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do inciso III do art. 124

do Regimento Interno, a votação da Emenda nº 16, ao
PLC nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Antonio Carlos Valadares – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Sebas-
tião Rocha – Paulo Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As Emen-
das de nºs 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, objeto dos recur-
sos que acabam de ser lidos, serão submetidas à deli-
beração do Plenário sem discussão, nos termos do
art.124, inciso III, in fine do Regimento Interno.

Cópia dos recursos e das emendas encon-
tram-se à disposição dos Srs. Senadores nas respec-
tivas bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à discussão do projeto, em turno único.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra à Senadora Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Senador Geraldo Melo, Srªs e Srs. Senadores,
eu gostaria de saber se o rito desta sessão será igual
ao de ontem, em que os autores dos destaques pode-
rão fazer uso da palavra para defender a emenda. Se
o procedimento for mantido, não vou tratar das emen-
das agora, assim como a Senadora Emilia Fernan-
des, que está encabeçando o destaque. Se não for,
manterei a discussão sobre o projeto global e incorpo-
rarei minha discussão sobre as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O proce-
dimento adotado na sessão de ontem será repetido na
sessão de hoje, por ser essa a disposição regimental.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Muito obrigada.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, fizemos
um esforço muito grande para, de alguma forma, con-
tribuir para o aperfeiçoamento da estrutura de recur-
sos humanos das chamadas agências reguladoras.
Apresentamos várias emendas que traziam questões
desde aquelas relacionadas ao caráter da constituci-
onalidade ou não, em relação à nomeação de pesso-
al por regra que não seja a já prevista na Lei nº 8.112,
de 1990, que trata do Regime Jurídico Único, tendo
em vista a natureza das atividades da Agência, que
seja concurso público.

Fizemos um esforço igualmente gigantesco no
sentido de trazer alguns instrumentos específicos de
avaliação de desempenho dos servidores, bem como
no sentido de tratar a discussão dos fundos de pen-
são dos empregados das estatais.
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Infelizmente, Sr. Presidente, nenhuma das
emendas foi aceita. Tivemos a oportunidade, ontem,
de deixar claro que nenhuma desculpa regimental
pode ser bem-vinda ou acatada, mesmo porque te-
mos a obrigação de conhecer muito bem o Regimento
Interno. Estamos adiantados nos prazos que essa
matéria precisa ter na Casa, além de conhecermos os
prazos a serem cumpridos pela Câmara. Portanto,
ainda este mês, antes do recesso, poderíamos dar
conta dessa matéria. Mas nada disso foi acolhido.

Começarei agora a tratar de três emendas que
poderão ser acolhidas pelos Srs. Senadores. São
emendas que, de fato, modificam o art. 39, revogando
artigos e parágrafos de outra lei, os quais determina-
vam um mínimo necessário de moralidade pública.
Não estamos nem discutindo o papel do Estado e
dessas agências reguladoras. Estamos ao menos
tentando, com as nossas emendas, impedir que se-
jam revogados artigos – Emendas 13, 15 e 16 –,
como o art. 39, imposto pela referida lei, que, cheio de
números, confunde as nossas cabeças. Nós conse-
guimos decifrar os mistérios de tantos números, pará-
grafos, artigos e leis. Quanto à legislação que esta-
mos avaliando agora, se não forem acolhidas as
emendas, serão suprimidos dispositivos que pro-
pugnam pela moralidade pública, como é o caso do
art. 28, que veda – convém ressaltar – ao conselhei-
ro da Anatel ter interesse direto ou indireto em em-
presa relacionada com telecomunicações. Imagi-
nem a gravidade! Uma determinada personalidade,
dono de uma empresa que tenha interesse direto ou
indireto na área de telecomunicação. Pelo art. 28 da
Lei n.º 9.472, era vedado. Agora, esse artigo está
sendo revogado. Um princípio fundamental de mora-
lidade pública está sendo revogado, e nós estamos
implorando, quase que de joelhos, pedindo por Nos-
sa Senhora, por qualquer santo em que alguém aqui
acredite, que preservem esse princípio fundamental
de moralidade pública.

O art. 39 do projeto está revogando artigo da lei
anterior da Anatel que versava sobre a vedação de
conselheiro detentor de negócios diretamente relaci-
onados a sua área de atuação.

Está proposto, então, num único artigo deste
projeto, numa salada horrorosa e vergonhosa, a reti-
rada de tudo aquilo que garantia o princípio de morali-
dade pública. Tiraram tudo! Está sendo retirado, Se-
nador Paulo Hartung, o art. 31 da mesma lei, que dis-
põe que ”o Presidente do Conselho Diretor da Anatel
será nomeado pelo Presidente da República dentre
os seus integrantes, vedada a sua recondução“. Já o
art. 13 da Lei 9.478, que é a Lei do Petróleo, se revo-

gado for, estará permitindo que ocupe o cargo de di-
retor da Agência Nacional de Petróleo pessoa que
mantenha ou tenha mantido nos doze meses anterio-
res à data do início do mandato vínculos com empre-
sa que explore qualquer das atividades integrantes
da indústria de petróleo ou de distribuição.

Ora, tal qual no sistema financeiro, é imperioso
manter clara a distinção entre a condução de políticas
de defesa dos cidadãos e os interesses particulares
dos diretamente responsáveis por referida condução.

Manter o dispositivo da Lei nº 9.478/97 é neces-
sário e fundamental para preservar a moralidade na
gestão pública. A Constituição diz que é crime contra
a administração pública não haver impessoalidade.

Sei que é um exercício inglório, às vezes, mas ain-
da estou fazendo esse pedido. Mesmo sabendo que
existem os testas-de-ferro, que existe alguém que não
tem vínculo, mas que é amigo do que tem vínculo, e,
efetivamente, o tráfico de influência funciona, tirar algo
que garante o mínimo de independência é demais.

Nesse mesmo sentido, estamos apresentando
as Emendas 15 e 16 para que se acrescentem os arti-
gos onde couberem, pelo amor de Deus ou de qual-
quer santo. Se a moralidade pública, se os instrumen-
tos da Constituição, se o respeito ao estado de direito
e à ordem jurídica vigente não puderem sensibilizar,
vamos ter que perguntar qual é o santo de cada um,
para ver se isso sensibiliza. Estamos solicitando que
se acrescentem, onde couber, os seguintes artigos:

1 – Aos Conselheiros e Diretores é vedado o exer-
cício de qualquer outra atividade profissional, empresa-
rial, sindical ou de direção político-partidária, salvo a de
professor universitário, em horário compatível“.

2 – Está impedido de exercer cargo de Conse-
lheiro ou Dirigente a pessoa que mantenha ou haja
mantido, nos 12 meses anteriores à data do início do
mandato, um dos seguintes vínculos com empresa
que explore qualquer das atividades integrantes dos
setores sob regulação da agência: acionista ou sócio
da respectiva empresa controladora, administrador,
sócio-gerente ou membro do conselho fiscal, empre-
gado, ainda que o respectivo contrato de trabalho es-
teja suspenso, inclusive da empresa controladora.

Sr. Presidente, acolho a orientação de V. Exª,
que sinaliza que o meu tempo já está esgotado. O Blo-
co encaminha o voto contra, porque, infelizmente, sem
serem acolhidas essas emendas, é impossível votar-
mos esta matéria. Para que possamos continuar res-
peitando a democracia, o estado de direito, os princípi-
os que norteiam a administração pública, aquilo que
está definido no Código Penal como crime contra a ad-
ministração pública, aquilo que é imperioso na Consti-
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tuição, estamos pedindo, por favor, que seja mantido.
Tudo isso é fundamental para aquilo que muitos on-
tem aqui denominavam de independência. Como se
configura a independência desse jeito?

Sr. Presidente, voltarei ao assunto na hora da
discussão dos destaques das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare-
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para um esclarecimento. Sem revisão da orado-
ra.) – Também entramos com alguns recursos. Per-
gunto a V. Exª se a discussão outros recursos ou es-
pecificamente dos encabeçados pela Senadora Helo-
isa Helena, que também subscrevemos, poderia se
dar nesse momento ou se poderíamos falar agora so-
bre essa pauta e, logo depois, sobre os recursos que
apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência encerrou a discussão. Os requerimentos se-
rão lidos e comunicados à Casa no momento oportu-
no. Nessa ocasião, V. Exª, como autora de alguns dos
recursos, terá assegurada a palavra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimentos de destaque para votação em
separado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 366, DE 2000

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda nº 13, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda nº 15, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. –
Heloísa Helena

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda nº 16, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Helo-
ísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 369, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda nº 17, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Emi-
lia Fernandes – Heloísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2000

Requeiro nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda nº 18, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Emi-
lia Fernandes – Heloísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda nº 19, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Emi-
lia Fernandes – Heloísa Helena.

REQUERIMENTO Nº 372, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda nº 20, ao PLC
nº 20/2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Emi-
lia Fernandes – Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – As
Emendas nºs 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 serão subme-
tidas à deliberação do Plenário, sem discussão, nos
termos do art. 124, III, in fine, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2000

Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 315, combinado com o inciso III
do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Projeto de Lei da Câmara nº 20 de 2000,
a fim de ser feita na sessão de 26 de junho de 2000.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – José
Roberto Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vo-
tação o requerimento lido, de adiamento da votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A matéria constará da Ordem do Dia para vota-

ção na sessão deliberativa de 26 de junho.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, indago de V. Exª se a palavra me será garantida na
hora da discussão dos recursos que apresentamos?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Perfeita-
mente, Excelência. Dar-se-á seqüência a todos os atos
que ocorreriam na apreciação da matéria e dos desta-
ques.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sras e
Srs. Senadores, em virtude da extensão da pauta de
hoje e de, como se observa, estarmos com quorum
suficiente para votar, mas ainda baixo para votação
de propostas de emendas à Constituição, a Presi-
dência retira da pauta de hoje os Itens 3, 4 e 5 e os
designa para a Ordem do Dia de segunda-feira.

São os seguintes os itens retirados:
Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 24, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Lúcio Alcântara,
que dá nova redação à alínea ”c“ do inciso I
do art. 12 da Constituição Federal (naciona-
lidade brasileira), tendo

Parecer sob nº 589, de 2000, da Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Amir Lando, oferecendo a redação para
o segundo turno.

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2000

(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Bernardo Cabral, que dá nova redação ao inciso I do
§ 1º do art. 73 da Constituição Federal (preenchimen-
to de cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União por auditores), tendo

Parecer favorável, sob nº 559, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Amir Lando.

Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 124, DE 1999 – Complementar

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 1999 – Com-
plementar, de autoria do Senador José Edu-
ardo Dutra, que estabelece normas de aces-
so ao SIAFI – Sistema de Administração Fi-
nanceira – e outros sistemas de informa-
ções de órgãos públicos, e dá outras provi-
dências, tendo

Parecer sob nº 395, de 1999, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Iris Rezende, favorá-
vel nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo) que oferece; e

Pareceres da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Roberto Sa-
turnino, sob nºs:

– 978, de 1999, (em audiência, confor-
me Requerimento nº 548/99), favorável ao
Projeto e à Emenda nºs 1-CCJ (Substituti-
vo), com Subemendas nºs 1 e 2-CAE que
apresenta; e

– 566, de 2000, (em reexame, nos ter-
mos do Requerimento nº 190/2000), favorá-
vel, nos termos dos Pareceres anteriores,
com Subemendas nºs 3 a 6–CAE.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 6:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 342, de 2000)
(Tramitando em conjunto com o

Projeto de Resolução nº 18, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 8, de 2000, de autoria do
Senador Jorge Bornhausen, que autoriza os
Municípios a contratarem operações de cré-
dito com a Caixa Econômica Federal, desti-
nadas à implantação de programas de forta-
lecimento e modernização da máquina ad-
ministrativa municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Roberto Saturnino, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo),
que oferece, e pela rejeição do Projeto de
Resolução nº 18, de 2000, com o qual trami-
ta em conjunto.

À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, farei uma rápida colocação sobre o
item da pauta que entra em discussão.

Temos, se não me engano, sob exame deste
Plenário dois projetos: um, de autoria do Senador Jor-
ge Bornhausen; e outro, de autoria do Senador José
Roberto Arruda; todos dois tratando do mesmo tema.

Sr. Presidente, eu queria, fazendo uma peque-
na brincadeira com o Senador Paulo Souto, dizer a S.
Exª que, quando cheguei a esta Casa, propus Reso-
lução idêntica. Como, naquela época, o Senador Pa-
ulo Souto votava com o Governo e o Governo votava
com o Senador Paulo Souto, o meu projeto recebeu
parecer pela rejeição. Infelizmente, perdemos todo
esse tempo.

Este é um importante projeto no sentido da flexi-
bilização da concessão de um crédito de boa qualida-
de, um crédito para um programa de modernização
das administrações tributárias e para os programas
sociais dos municípios.

Originalmente, o Senador Jorge Bornhausen
apresentou um projeto para viabilizar um programa

da Caixa Econômica Federal que tem origem no Mi-
nistério da Fazenda. A instituição multilateral que irá
financiar esse programa ainda não fechou o respecti-
vo acordo com o Ministério da Fazenda. Todavia,
esse é um programa que existe no BNDES, criado no
período em que eu estava à frente da Diretoria Social
daquela instituição. Assim, quando o Senador Rober-
to Saturnino foi relatar o projeto, sugeri verbalmente a
S. Exª que incluísse o PMAT – Projeto de Moderniza-
ção da Administração Tributária do BNDES, sugestão
essa que S. Exª acabou por acatar. Posteriormente,
foi retirado da Caixa, ainda que, seguramente, seja
colocado no futuro.

Sr. Presidente, quero apenas dizer que se trata
de um programa importante, que pode fazer com que
a arrecadação dos municípios cresça, tanto do IPTU
como do ISS. Na medida em que se consiga dinheiro
para melhorar o Cadastro dos Municípios, pode-se in-
vestir em equipamentos, em máquinas, em computa-
dores, em treinamento de fiscais, podendo significar
esse aumento de receita uma injeção maior de recur-
sos em políticas sociais, como educação, saúde, ur-
banização de favelas e outros programas.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Com
prazer ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Serei
breve, Excelência. Eu não queria deixar passar a
oportunidade de dar o meu testemunho. Apresentei
parecer favorável ao projeto, incluindo, por sugestão
de V. Exª, o BNDES, porque testemunhei o resultado
importante do programa no Município Niterói. Eu es-
tava à testa, à frente da Agência de Desenvolvimento
de Niterói, quando, tendo notícia desse programa do
BNDES, procurei o então Diretor do Banco, Dr. Paulo
Hartung, que me explicou as diretrizes gerais. V. Exª
era o idealizador, enfim, o coordenador do programa.
Niterói pleiteou, conseguiu o financiamento e obteve
um resultado importantíssimo no crescimento das
suas receitas, fruto exclusivamente da racionalização
possibilitada por esse tipo de financiamento. Dessa
forma, com fundamento nesse exemplo concreto que
conheço e que vivi, dei o meu parecer com muito en-
tusiasmo, até porque penso que esse programa pode
possibilitar aos municípios do Brasil, como um todo,
um grande aperfeiçoamento nas suas arrecadações.
Lamentavelmente, tivemos que tirar a Caixa Econô-
mica Federal, haja vista que ela ainda não dispõe dos
recursos. Contudo, o fato de abrirmos autorização
para o BNDES significa que esse programa terá conti-
nuidade, ficando para a ano próximo, quando for assi-
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nado o contrato da Caixa Econômica Federal com o
BID, certamente, a aprovação do projeto de autoriza-
ção também para aquela importante instituição de
crédito.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Acolho
o aparte de V. Exª com muita satisfação.

Queria dizer, Sr. Presidente, que esse é o tipo
do projeto que, de certa forma, caminha em direção
inversa a essa cultura da exclusividade da macroeco-
nomia, predominante em nosso País nos últimos
anos. Esse é um projeto que caminha na direção do
ajuste fiscal de boa qualidade – e as dificuldades são
enormes.

Lembro que aprovaremos essa matéria, se tudo
correr nesta sessão, praticamente às vésperas de um
processo eleitoral que irá renovar o poder nos municí-
pios brasileiros. Algumas dessas operações terão di-
ficuldades de ser contratadas, o que é importante
também frisar.

Quero registrar novamente que, dos primeiros
projetos que apresentei nesta Casa, um projeto que
não é semelhante, mas praticamente idêntico a este,
nós perdemos um ano. E, por várias vezes, estive dis-
cutindo com a representação da equipe econômica
do Governo Federal. Na verdade, não havia compre-
ensão para essa matéria, mas, felizmente, acho que
agora a reflexão mudou. Está mudando também em
relação às atitudes do Copom – um pouco tarde, mas
está mudando. Ontem, baixaram os juros do interban-
cário, surpreendendo até o mercado. Porque é difícil
realmente entender, depois de quase metade de um
ano de bons resultados em termos de indicadores da
economia brasileira, uma paralisia conservadora em
torno dos 18,5%, da taxa de juros do interbancário.
Só ontem é que se deu esse passo, mas é melhor que
se tenha dado, é bom que se diga. Melhor também
que possamos votar um projeto flexibilizando essa
possibilidade de acesso ao crédito. Todo bloqueio li-
near ao crédito é burro, assim como é o contingencia-
mento linear ao crédito na área de saneamento.

Sr. Presidente, estamos vendo os indicadores na
área de saúde publicados nas primeiras páginas dos
jornais e hoje, e sabemos o que é saneamento na qua-
lidade de vida da população, principalmente na saúde
pública, onde a cada R$1,00 investido na área de sa-
neamento economizam-se de R$4,00 a R$5,00 em re-
médio, em assistência médica, e assim por diante.

Por isso, a minha posição e a do meu partido é
favorável a este Projeto de Resolução.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, para
discutir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, até porque algu-
mas dúvidas que eu tinha já foram, pelo menos parci-
almente, dirimidas pelo eminente Senador Roberto
Saturnino, Relator da matéria.

Este é um projeto da mais alta importância para
os Municípios brasileiros. Cerca de 3.800 já se inscre-
veram para receber os recursos do PNAFM (Progra-
ma Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fis-
cal dos Municípios), crédito altamente subsidiado, a
fim de que os Municípios possam implementar a mo-
dernização de sua máquina administrativa e financei-
ra. Vem em muito boa hora, pois será um importante
coadjuvante na implementação da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e porque, atualmente, poucos Municí-
pios brasileiros possuem as condições ideais para im-
plementar essa Lei que aprovamos aqui, o que é mui-
to difícil. Portanto, trata-se da modernização da má-
quina administrativa dos Municípios. Creio que prati-
camente todos terão acesso ao programa.

Sr. Presidente, o Senado Federal já aprovou,
em novembro do ano passado, autorização para con-
tratar empréstimo do BID, que seria o agente financei-
ro desta matéria, e o BID propiciaria os recursos que
seriam repassados pela Caixa aos Municípios, com
juros de até 5%, ao ano, para os Municípios brasilei-
ros menores, com vinte anos para pagar.

Gostaria, então, de solicitar mais esclarecimen-
tos ao Senador Roberto Saturnino. Se os juros que
serão oferecidos nesse programa, que me parece
chama-se Pmat, que é do BNDES, também são se-
melhantes àqueles juros que seriam concedidos por
meio de financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento?

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Sr. Se-
nador, os juros também são favorecidos, tendo em
vista que os Municípios não têm disponibilidade para
pagar juros elevados. É a taxa de longo prazo – TJLP,
mais um acréscimo relativamente pequeno de 2% ou
3%, que não afeta a economicidade das operações.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, na realidade, até retifico que os juros do
PNAFM, cujo investidor seria o BID, seriam de até
6,5%, ao ano, para os pequenos Municípios brasilei-
ros, única e exclusivamente, creio eu, e com a exigên-
cia de no máximo 5% de contrapartida dos Municípios
menores do Brasil. De qualquer maneira, também o
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BNDES certamente estará propiciando juros compa-
tíveis com o endividamento dos Municípios. Pensa-
mos que este projeto vem em boa hora. Não se pode
deixar de receber os recursos do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento, de cerca de 2,2 bilhões, em
investimentos para os Municípios, com juros muito
melhor subsidiados do que esses que propõe o
BNDES.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – Sena-
dor Carlos Patrocínio, V. Exª me permite um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço com prazer V. Exª.

O Sr. Juvêncio da Fonseca (PFL – MS) – Se-
nador Carlos Patrocínio, aproveito o aparte a V. Exª
para evitar que se faça uma apresentação das mi-
nhas idéias em mais tempo. Será um aparte rápido,
mas eu não poderia deixar de dar este testemunho.
Fui Prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
por duas vezes. Na segunda administração, com re-
curso próprio, fizemos a reforma fiscal-administrativa
justamente como está proposto por esse financia-
mento que se avizinha e que vai acontecer. Campo
Grande, hoje, é uma administração enxuta, uma ad-
ministração que aproveita toda sua potencialidade fi-
nanceira. Hoje, a questão fiscal desse Município é
tranqüila, inclusive com investimentos recursos pró-
prios. Testemunho aos meus companheiros a dificul-
dade que tem o Município de investir maciçamente
num programa como esse, porque é um investimento
pesado. Não só o investimento em material humano,
mas também em informatização, na qualificação dos
servidores. Enfim, é um trabalho exaustivo de dois,
três anos, para alcançar o resultado que alcançamos
em Campo Grande. Felicito-o pela iniciativa. Esse
programa é excepcional. Com ele, vamos alcançar,
em âmbito nacional, uma tranqüilidade fiscal que difi-
cilmente seria encontrada por outro meio. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concordo plenamente com a intervenção do eminen-
te Senador Juvêncio da Fonseca. Obrigado pelo seu
aparte.

Eu gostaria de encerrar minha participação, Sr.
Presidente, cumprimentando o Presidente do meu
Partido, o Senador Jorge Bornhausen, e também o
Senador José Roberto Arruda...

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Posso
ainda dar meu último aparte a V. Exª?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL –TO) – Per-
feitamente, eminente Relator.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Quero
apenas ressaltar que é importante que seja cumprido
o compromisso assumido, no momento em que retira-
mos a Caixa, de no início do próximo ano – uma vez
concertado o financiamento do BID com a Caixa Eco-
nômica -, a autorização seja também estendida à Cai-
xa Econômica, que, naturalmente, tem uma capilari-
dade muito maior do que o BNDES. Este não possui
agências pelo território brasileiro e só poderá atender
a capitais e grandes cidades. A capilaridade desse fi-
nanciamento, essencial para o pequeno Município, só
poderá ser plenamente atendida no momento em que
a autorização abranja, também, a Caixa Econômica.
A importantíssima aprovação do projeto, tal como
está, não prescinde de que, no próximo ano, façamos
também um projeto de autorização para a Caixa Eco-
nômica, já dispondo dos recursos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO)
Espero que seja no decorrer deste ano ainda, emi-
nente Senador Roberto Saturnino. A participação da
Caixa é imprescindível, principalmente devido à sua
estrutura espalhada por todo o Brasil.

Sr. Presidente, finalizo cumprimentando o emi-
nente Senador Jorge Bornhausen e o Líder do Gover-
no, José Roberto Arruda, pela iniciativa de terem
apresentado este projeto de resolução, que merece a
aprovação de todos os membros desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, registro, em primeiro lugar, a impor-
tância deste projeto. Sem dúvida nenhuma, reestrutu-
rar as prefeituras e dar-lhes capacidade de cobrar im-
postos e controlar gastos é um instrumento muito im-
portante para a melhoria da qualidade do serviço pú-
blico.

Gostaria de ressaltar que, na discussão, retira-
mos a Caixa Econômica porque, infelizmente, segun-
do as informações da mesma, não havia ainda sido
assinado o contrato com o Banco Mundial que daria
condições para o financiamento desse tipo de ativida-
de para as prefeituras.

Quero registrar que já há um projeto de resolu-
ção pronto e, no momento em que for contratado o
empréstimo junto ao BID, apresentaremos à CAE es-
tendendo essas condições do BNDES também para o
programa da Caixa Econômica porque sabemos da
importância dessas atividades.

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 419



Em nome da Liderança do Governo, aproveito a
oportunidade para encaminhar favoravelmente à vo-
tação do projeto.

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocí-
nio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Para
discutir, tem a palavra o eminente Senador Geraldo
Melo.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vim à tribuna mais para que a Casa
me esclareça do que propriamente para trazer escla-
recimentos.

Essencialmente, parece-me que a idéia do pro-
jeto é a de simplificar, flexibilizar a operação de con-
tração de financiamentos para os Municípios, o que, à
medida que simplifica, desburocratiza e flexibiliza, sa-
údo como uma iniciativa saudável para o funciona-
mento do serviço público. Entretanto, até onde sei,
estamos num ano de eleição, no último ano de man-
dato dos Prefeitos atuais e me parece temerário, sem
que incluamos nesse projeto algum mecanismo de
proteção que evite a contratação de financiamentos
por mais importante que seja o programa e por mais e
meritórias que sejam as idéias que o inspiram à con-
tratação de financiamentos nos municípios brasilei-
ros, com tal facilidade, com tal flexibilidade às véspe-
ras de uma eleição.

Seria muito bom se os receios que transpare-
cem do que estou dizendo não tivessem fundamento,
que vivêssemos num país em que não houvesse ra-
zão para se temer o desvio desses recursos. Seria
muito bom se tivéssemos certeza de que recursos as-
sim obtidos pelos municípios serão integralmente e
totalmente utilizados na modernização da máquina e
no aumento da eficiência operacional dos governos
municipais. Duvido que haja alguém aqui que esteja
disposto a empenhar sua garantia de que isso real-
mente acontecerá em todos os casos.

Creio que o espírito da Lei de Responsabilidade
Fiscal sugere com muita clareza a todos nós que não
se recomenda a contratação de financiamentos, mui-
to menos de financiamentos que não sejam pagos até
o final do mandato no último ano da eleição.

Acredito que, depois de termos festejado a Lei
de Responsabilidade Fiscal como festejamos no País
inteiro, aprovar sem reservas o que este projeto pro-

põe é uma temeridade. Por essa razão, já que isso só
poderia ser feito até o final da discussão, estou apre-
sentando uma emenda que preserva o projeto inte-
gralmente mas veda a contratação dos financiamento
nos seis meses anteriores à eleição. Fora desse pe-
ríodo, digamos assim, de defeso, sou totalmente fa-
vorável ao projeto, mas entendo que o interesse pú-
blico recomenda a cautela a que me refiro, a não ser
que os Srs. Senadores me esclareçam e convençam
de que estou enganado.

O Sr. Roberto saturnino (PSB – RJ) – Permi-
te-me V. Exª um aparte.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Ouço
V. Exª, se a Mesa concordar.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Mesa concorda, Excelência.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – V. Exª,
com certeza, esclarecerá.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Penso
que a proibição nos seis meses antes das eleições já
existe. Os contratos das prefeituras que tiverem de
receber esses financiamentos terão de ser assinados
agora até 30 de junho. Daí a urgência requerida na
Comissão. Em todo caso, a emenda de V. Exª vem
confirmar essa proibição, que me parece inteiramente
justa. Entretanto, eu apenas gostaria de esclarecer,
nobre Senador Geraldo Melo, que a preocupação de
V. Exª é inteiramente procedente, mas na medida em
que o que está sendo aprovado aqui se limita ao
BNDES, e conhecendo os mecanismos de fiscaliza-
ção daquela instituição, que são extremamente rigo-
rosos e, até hoje, funcionaram perfeitamente bem,
tranqüilizo-me quanto à possibilidade de haver desvi-
os. Penso que no tocante ao BNDES não haverá.
Contudo, no momento em que se abrir para todos os
municípios através da Caixa, penso que será neces-
sário também incluir alguns mecanismos mais espe-
cíficos, voltados para a efetiva fiscalização. V. Exª tem
razão na sua preocupação. Apenas quero esclarecer
que, no caso vertente, a emenda de V. Exª é proce-
dente, penso que merece apoio, mas não vai prejudi-
car o que está proposto.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sena-
dor Roberto Saturnino, sendo prazo limite até o dia
30/6 já não garante seis meses. Entre 30-6 e 1º -10,
não há espaço de seis meses.

Em segundo lugar, participo da confiança de V.
Exª no BNDES. Todavia, no processo de privatização
das empresas de energia elétrica nos Estados, o
BNDES fez antecipações em muitos Estados – não
estou me referindo especificamente a nenhum Esta-
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do, nem ao meu – para facilitar o processo de privati-
zação, por coincidência, num ano eleitoral. O País in-
teiro questionou o uso desses recursos. Tenho a im-
pressão de que seria uma medida salutar proteger o
programa para garantir que ele seja executado com
os propósitos que o inspiram efetivamente.

Por isso, a emenda e a minha confiança de que o
Senado não vai colaborar para que recursos difíceis de
obter e mais difíceis ainda de pagar sejam mal utilizados.

O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Con-
cedo o aparte com muita alegria a V. Exª.

O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Senador
Geraldo Melo, esclareço a V. Exª e ao Plenário que,
no mês de janeiro deste ano, o Presidente da Caixa
Econômica Federal, em visita a Santa Catarina, rece-
beu, em Joinville, do Prefeito Luiz Henrique da Silvei-
ra e de outros prefeitos presentes essa justa solicita-
ção.

Esclareceu o Senador Carlos Patrocínio que há
mais de 3.300 pedidos nesse sentido no Banco Cen-
tral. Estamos no final de junho – dia 21 de junho.
Apresentamos esse projeto de resolução no dia 1º de
fevereiro. Evidentemente, quem, antecipadamente,
no curso do tempo, preparou seus documentos, foi ao
Banco Central, está absolutamente em ordem, pode-
rá, até o dia 30, obter o financiamento. O que não é
provável porque leva tempo até votarmos, ser publi-
cada a resolução e o Banco Central lhe dar curso.
Apelo a V. Exª que não leve à frente sua emenda. Se
paralisarmos, quem sofrerá mais é o País, que con-
tratou, via BNDES, esse empréstimo e vai pagar juros
sobre o dinheiro não aplicado. Vamos, então, dar pre-
juízo ao País e aos Municípios – não serão muitos,
nem sei quais – que terão uma duvidosa oportunida-
de de, daqui até o dia 30, poder celebrar esse convê-
nio com o Banco Central. A finalidade é de apoiar a
gestão administrativa e fiscal e diminuir as despesas
municipais. Relembro-lhe que essa iniciativa vem de
fevereiro. O projeto foi aperfeiçoado pelo Senador
Roberto Saturnino e mereceu aplauso do Senador
Paulo Hartung. Até a retirada da Caixa Econômica
Federal, para mim, foi surpreendente! Contudo, já foi
abordado o problema pelo Senador Romero Jucá,
uma vez que a capilaridade da Caixa Econômica Fe-
deral pode dar uma ação correta e mais ágil a esta re-
solução. Como mais de três mil Municípios estão à
espera dessa solução e da possibilidade de pagar-
mos juros sobre um montante não aplicado, deixo um
apelo a V. Ex.ª, um Senador que tem honrado sempre

esta Casa e que, certamente, tem preocupações com
o dinheiro público, que é muito valioso – o que é muito
importante –, para permitir que este projeto de resolu-
ção, aprimorado na CAE pelo relatório do Senador
Roberto Saturnino, seja aprovado.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Um
apelo de V. Ex.ª, com sua reconhecida seriedade e
autoridade nesta Casa, cria-me grande dificuldade,
porquanto o meu impulso imediato é de atender à sua
solicitação. Entretanto, V. Ex.ª inclui, nas informações
que acaba de dar, alguns ingredientes que me assus-
taram ainda mais. Já existem mais de três mil Municí-
pios interessados – o que me intimida de certa forma,
porque conheço tanto quanto V. Ex.ª o risco que aí
está. O uso indevido desses recursos talvez repre-
sente para o Senado brasileiro, Senador Jorge Bor-
nhausen, um prejuízo maior do que os juros que
eventualmente venhamos a pagar pela sua não utili-
zação.

Embora seja o autor da emenda que fixa em
seis meses o prazo de vedação do financiamento,
permito-me sugerir, se a Casa assim entender e de-
sejar acolher a minha emenda, que o prazo seja fixa-
do em quatro meses ou que se proíba a contratação
após 30 de junho. Assim, acredito que isso contorne o
problema e, ao mesmo tempo, evite que se inicie um
processo de pressão – que há de ser desmesurada –
por parte dos prefeitos que estejam interessados em
obter recursos, numa hora tão delicada como esta.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Conce-
do um aparte a V. Exª, se a Presidência me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Solici-
to ao Senador Agnelo Alves que seja bastante breve.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Senador
Geraldo Melo, participo totalmente das preocupações
de V. Exª, em que pese aos argumentos dos Senado-
res Jorge Bornhausen e Roberto Saturnino. Mas,
num ano eleitoral, colocar dinheiro a mais na mão de
prefeitos que estão disputando a reeleição é extrema-
mente perigoso, porque conhecemos a realidade.
Uma questão são Municípios tecnicamente prepara-
dos e equipados, com condições de dificultar ações
de corrupção; outra são Municípios – que conhece-
mos muito bem – que pegariam esse dinheiro e, com
toda certeza, o utilizariam na campanha eleitoral. De
maneira que faço um apelo ao Senador Jorge Bor-
nhausen para que transfiramos a aprovação deste
projeto para uma outra oportunidade ou, então, para
que ele passe a viger a partir de 1º de janeiro, quando
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tomarão posse os novos prefeitos. Aí, sim, eles pode-
rão realmente fazer um trabalho de modernização da
máquina administrativa que irão gerir.

O SR. GERALDO MELO (PMDB – RN) – Agra-
deço a V. Exª e, para encerrar as minhas palavras,
considero muito difícil para um prefeito que está a
seis meses de deixar o cargo, além do ânimo de dis-
putar a eleição, iniciar uma reforma administrativa e
um programa de modernização e atualização da má-
quina administrativa do Município.

Agradeço a V. Exª pela tolerância e à Casa pelo
acolhimento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Ricardo Santos.

O SR. RICARDO SANTOS (PSDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei breve. Não poderia dei-
xar de me manifestar favoravelmente ao projeto na
sua versão original e parabenizar o Senador Bornha-
usen, o Senador Paulo Hartung, por suas idéias origi-
nais e também o Relator, Senador Roberto Saturnino,
pelo aperfeiçoamento do projeto.

Destaco o elevado alcance social que tem este
projeto, porque não se restringe apenas à minoria da
máquina fazendária dos Municípios, ainda que a ori-
gem desse programa tenha sido o chamado Pmat,
que era o antigo Programa de Modernização da
Administração Tributária dos Municípios, comandado
pelo BNDES.

Esta Casa tem um bom número de
ex-Governadores, que sabem muito bem que a des-
centralização administrativa nos campos da saúde, da
educação, das políticas de apoio à criança e ao ado-
lescente, na promoção agrícola e mesmo no campo da
segurança sempre esbarra nas dificuldades e nas defi-
ciências institucionais e administrativas das prefeituras
municipais, conforme as políticas de descentralização
do Governo Federal e da maioria dos Governos esta-
duais. Políticas essas muito meritórias a medida que,
se os serviços públicos são prestados pelo poder local
nesse processo de descentralização, maior será o
controle social sobre a ação pública e sobre os gastos
públicos. Então, neste sentido, quero aqui manifestar o
meu apoio ao projeto na forma como foi concebido e
apresentado pelo Senador Jorge Bornhausen, com o
parecer do Relator.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR .PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não

havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Consulto o eminente Senador Geraldo Melo se

vai apresentar ou não sua emenda.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Vou
apresentá-la, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Leomar Quintanilha.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 2–PLEN

Ao Projeto de Resolução do Senado nº 8/2000
Inclua-se onde couber:
Art. É vedada a realização de operação de cré-

dito prevista nesta resolução seis meses antes das
eleições.

Justificação

O objetivo da presente emenda é ajustar o pre-
sente projeto ao espírito da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que não anima a obtenção de financiamentos
no último ano de mandato dos governantes.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ge-
raldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Com
a apresentação da emenda, consulto o Relator, Sena-
dor Roberto Saturnino, se deseja usar o prazo de 24
horas, previsto no Regimento, para proferir o parecer.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, sinto-me apto a produzi-lo agora.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.

PARECER Nº 68, DE 2000-PLEN

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu parecer é
contrário à emenda, porque ela simplesmente impos-
sibilita a realização de qualquer operação ainda este
ano, sabedor que sou de que há Municípios inteira-
mente preparados, com as documentações e os pare-
ceres prontos e com o contato feito com o BNDES.

Confio inteiramente na capacidade de fiscaliza-
ção do BNDES, pois conheço a instituição. Fazemos
críticas quanto a determinadas linhas de financia-
mento, como, por exemplo, para privatização de em-
presas, concedendo créditos a multinacionais para
esse fim. Entretanto, isso nada tem a ver com o des-
vio de recursos que se observa na utilização de um fi-
nanciamento de que a sociedade, a Nação brasileira
nunca teve notícia, de que o BNDES fosse permissivo
em relação a esses desvios. A fiscalização é absolu-
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tamente rigorosa e permanente durante todo o prazo
de utilização dos créditos.

Tenho absoluta confiança de que não haverá
esse tipo de distorção na utilização desse financia-
mento, extremamente benéfico para as finanças dos
Municípios tão necessitados.

Se a emenda for aprovada, simplesmente der-
rubará todo o projeto. Seria melhor rejeitá-lo, propon-
do uma nova resolução para o próximo ano, já incluin-
do a Caixa Econômica.

Mas, tendo em vista o fato de que conheço situ-
ações de Municípios que estão, por ocasião da con-
tratação, prestes a cumprir todas as exigências, confi-
ando plenamente na capacidade de fiscalização do
BNDES, meu parecer é contrário à emenda. Aceitaria
a emenda se a data estabelecida fosse 30 de junho,
mas esta já é a data-limite fixada pela Lei Eleitoral, e
não pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse
modo, se determinado o dia 30 de junho, a emenda
seria inócua.

Assim, Sr. Presidente, meu parecer é contrário à
emenda, não obstante todo o respeito que tenho pelo
Senador Geraldo Melo e a compreensão das razões
que levaram S. Exª a apresentá-la.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
parecer do Sr. Relator é pela rejeição da emenda. O
encaminhamento do projeto e da emenda será em
conjunto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vota-
mos favoravelmente ao projeto e aguardaremos o en-
caminhamento do Senador Geraldo Melo quanto à
emenda para nos manifestarmos sobre ela.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a emen-
da.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo para enca-
minhar a emenda.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
inicialmente, quero dar uma explicação ao Senador
Jorge Bornhausen. A emenda já estava feita sobre a
mesa, tinha que ser apresentada antes do encerra-
mento da discussão e não havia tempo de ser refor-
mulada nos termos da sugestão de S. Exª.

Mantenho os pontos de vista que acabo de pro-
ferir sobre essa matéria e penso que é inconcebível
que se considere necessário financiar o início de uma
reforma administrativa pelas mãos de prefeitos que
sairão em seis meses. Mas se esses prefeitos forem
reeleitos e voltarem aos cargos, voltam qualificados
para iniciar essa reforma ou qualquer uma outra que
desejem.

Não quero, todavia, ser responsável por uma
frustração como a que me explicou pessoalmente o
Senador Roberto Saturnino em relação a Municípios
que tenham podido atender a todas as exigências
que o BNDES costuma fazer a todos os seus mutuári-
os. Fico muito admirado que o BNDES tenha definido
normas operacionais para um programa que nem se-
quer aprovado foi e que haja mutuários com toda a
sua documentação pronta.

Estranho porque não sei se esse tipo de dina-
mismo se aplica a todas as operações que o BNDES
faz. Na realidade, é uma grande instituição que tem a
minha admiração, o meu respeito e minha confiança.
A minha confiança é tanta que quero comunicar à
Mesa que não sei qual é a forma regimental de fazer
isso porque não sei, mas a concordância que expres-
sei ao Senador Jorge Bornhausen mantenho.

Se houver uma forma de substituir a vedação de
seis meses por uma limitação de quatro meses, o que
significaria que, após o dia 30 de junho, não seria
mais possível contratar, não vou opor-me a isso. É
uma maneira de facilitar um entendimento que espero
que se construa por esse caminho.

Então, se a Mesa encontrar uma forma de subs-
tituir a minha vedação de seis meses por uma veda-
ção de 120 dias ou por uma estipulação de data a par-
tir da qual não seria mais possível contratar, e neste
caso, se o dia 30 for uma sexta-feira, tenho receio de
que isso já signifique que os dias 1º e 2 sejam consi-
derados prazo de prorrogação. Então, prefiro colocar
o dia 29 de junho.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Geraldo Melo, a Mesa esclarece a V.
Exª que, infelizmente, tendo sido encerrada a discus-
são, não pode mais ser apresentada subemenda.

O SR. GERALDO MELO (PSDB RN) – Então,
mantenho a emenda como apresentei.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Ela
será submetida à votação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Para
um esclarecimento, concedo a palavra ao nobre Se-
nador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB RJ. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nobres Senadores, esse programa do
BNDES é muito antigo. Já relatei que pleiteei, pela
Prefeitura de Niterói, esse financiamento, e os resul-
tados obtidos foram extremamente favoráveis. O pro-
grama do BNDES já existe. Várias Prefeituras já re-
correram a ele. O que esse projeto introduz é exata-
mente uma facilitação da contratação da operação na
medida em que, para este fim, tendo em vista que
essa operação produzirá aumento de receita e redu-
ção de custo, que esse tipo de financiamento não seja
submetido aos limites da Resolução nº 78. Porque há
vários municípios que já estão com as suas opera-
ções para contratar, mas não podem fazê-lo porque
não cumpririam os limites fixados na Resolução nº 78.
É apenas uma facilitação, tendo em vista que o resul-
tado do financiamento será o de melhoria do equilí-
brio fiscal das respectivas Prefeituras. Por conseguin-
te, o BNDES já faz esse financiamento há mais de
dois anos, há três ou quatro anos, com resultados
muito bons.

Era só esse o esclarecimento que eu queria
prestar. Agora, 30 de junho é a data que a Lei Eleitoral
já fixa como impeditiva, além da qual não se pode fa-
zer financiamento algum.

Assim sendo, aceitaria a emenda a partir de 30
de junho, embora pense que ela seja inócua.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
sulto o Senador Romero Jucá se deseja usar a pala-
vra agora por ordem de inscrição, ou se quer deixar
para o fim.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em 30 de junho, a Lei Eleitoral proíbe não apenas
contrato, mas qualquer convênio, qualquer liberação.
Mesmo que fosse a fundo perdido, haveria a proibi-
ção. Então, a partir de 30 de junho, não é possível. O
que haverá é o interstício entre a aprovação, a pro-
mulgação do que estamos votando agora, e o dia 30
de junho. Portanto, uma semana. Essa é a questão.

A minha preocupação é pertinente à colocação
do Senador Geraldo Melo de que vai haver pressão
para se liberar isso durante estes 10 dias. Mas, dentro
do processo de estudo e confiando na capacidade
técnica do BNDES, encaminhamos favoravelmente
ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Com
a palavra o eminente Senador Hugo Napoleão para
encaminhar.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
para deixar bem claro o seguinte: em primeiro lugar, o
projeto é extremamente válido para as prefeituras;
em segundo lugar, a lei já estabelece aquilo que a
emenda do Senador Geraldo Melo propõe. Já está fi-
xado, nós votamos nesta Casa. É como diz o Senador
Bernardo Cabral: é bis in idem, é chover no molhado.
A situação é clara sob o ponto de vista legal; em terce-
iro lugar, o Relator da matéria, eminente Senador Ro-
berto Saturnino, expressou-se com muita clareza,
mostrando que o programa é extremamente útil; em
quarto lugar, isso visa, não ao aumento, mas à redu-
ção das despesas. Será que não estamos enxergan-
do neste plenário? Isso visa à redução das despesas
do município. Então, se um Prefeito que esteja de saí-
da não quiser bem ao seu próprio Município, isso será
inaceitável.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Um mo-
mento, por favor, pois estava com a palavra.

Apenas gostaria de dizer que, em quinto lugar, é
imperioso demonstrar que, se não votarmos da ma-
neira como está posta a situação, ou seja, o projeto
do eminente Senador Jorge Bornhausen, com a
emenda oferecida pelo Senador Roberto Saturnino,
vamos prejudicar prefeituras que estão para viabilizar
os empréstimos agora e, conseqüentemente, vamos
evitar também que elas reduzam as suas despesas
para o futuro.

Gostaria de esclarecer esses pontos, que são
extremamente importantes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao eminente Senador Paulo Hartung
para encaminhar.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, peço desculpas
ao Senador Hugo Napoleão, que estava com a pala-
vra quando a pedi pela ordem, receoso de que o Líder
do Governo fosse usar mais de uma vez da palavra, e
eu não tivesse oportunidade de usá-la.

Sr. Presidente, não estamos aprovando um pro-
grama. Ele já existe há muitos anos, com resultados
magníficos. Só para elucidar o que estamos discutin-
do, as prefeituras, com equilíbrio financeiro, com re-
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sultado primário positivo, com suas contas em dia, já
contrataram essa operação. O que estamos fazendo
agora é flexibilizando um pouco a resolução do Sena-
do, para que outros Municípios, que não estão em
condições tão vantajosas de equilíbrio fiscal possam
também ter acesso a esse dinheiro, que não deve ser
destinado à construção de escolas e pontes a serem
ser inaugurados em campanha eleitoral. Tenhamos
juízo, pelo amor de Deus, do que estamos votando!
Esse dinheiro serve para comprar equipamentos,
para pagar treinamento de fiscais, para pagar a atua-
lização dos cadastros municipais, do IPTU, do ISS,
dos cadastros defasados. Muitas vezes, a prefeitura
não tem dinheiro para pagar a atualização de cadas-
tro. Mas quando o faz, arrecada o suficiente não ape-
nas para pagar suas contas como para investir em
outras áreas.

É o contrário do que foi dito aqui. Se essa vota-
ção tiver algum resultado político, ele virá para as fu-
turas administrações e não para as atuais. Ou seja, é
um contra-senso inverter a ordem das coisas. Se tiver
que dar resultado, dará. As prefeituras do País que to-
maram o empréstimo – Teresina e Niterói, por exem-
plo –, obterão resultados daqui a seis, oito meses.
Atualização de cadastro é uma operação de alta com-
plexidade.

O temor que sentimos não tem cabimento. Esta-
mos com esse processo atrasado não um mês, mas
um ano. O assunto começou a ser discutido no Sena-
do Federal há um ano, e não conseguimos fazê-lo
avançar. Já contei essa história aqui.

É o que gostaria de defender, Sr. Presidente.
Não deveríamos adiar a votação deste projeto. Apelo
aos Senadores que porventura estejam articulando o
adiamento para que tomemos a decisão, dando espa-
ço para que essas prefeituras tenham acesso a esse
crédito. Esse contingenciamento de crédito feito de
forma linear é irracional, para não dizer que é burro, e
já atrapalhou muito o País – e isso resolve o problema
fiscal do País.

Não sei se serei ouvido no meu apelo. Tranqüili-
zo os Senadores. Isso não tem interferência em pro-
cesso eleitoral. Esse dinheiro é específico, é liberado
pari passu para a aquisição desse tipo de serviços e
de produtos que citei.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos conversando com a Base, e há uma discrepância
quanto à questão da emenda. O projeto já está apro-
vado, e estamos discutindo a emenda. Para que não
haja problema na sessão e para que, efetivamente,
se possa aprovar este projeto e beneficiar as prefeitu-
ras, estamos encaminhando requerimento solicitando
o adiamento desta votação para a próxima sessão,
exatamente para que se possa chegar a um consen-
so para aprovar esta importante matéria. Apresento o
requerimento para adiamento por 24 horas.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Romero Jucá, como o projeto encon-
tra-se em regime de urgência, não há possibilidade
de se fazer o adiamento da matéria, exceto por um
acordo de Lideranças.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Já hou-
ve um acordo?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Não.
Vamos votar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o substitutivo, que tem preferência regimen-
tal, ressalvada a emenda.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leomar Quin-
tanilha.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 374, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento

Interno, requeiro destaque para votação em separa-
do, da Emenda nº 2 – PLEN ao PRS nº 8/2000, para
fazer constar na emenda nº 1 – CAE (Substitutivo).

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ge-
raldo Melo

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento de destaque.

O SR. AGNELO ALVES (PMDB – RN) – Não
entendi esse requerimento, e ninguém aqui está en-
tendendo, inclusive o Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Esta-
mos colocando em votação o requerimento de desta-
que nº 374, de 2000, para votação em separado da
Emenda nº 2, de autoria do eminente Senador Geral-
do Melo.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o requerimento de destaque.
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Em votação o substitutivo, ressalvada a emenda
nº 2-Plen. O substitutivo tem preferência regimental.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a Emenda nº 2-Plen, de parecer

contrário.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, parece-me que houve modificação na
emenda. Gostaria de saber o texto da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Estamos votando a emenda originalmente apresen-
tada pelo eminente Senador Geraldo Melo em turno
único. Posteriormente, teremos turno suplementar,
já que se trata de um substitutivo, quando poderá
ser apresentada uma emenda ou subemenda.

Em votação a Emenda nº 2-Plen, de autoria do
Senador Geraldo Melo.

As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção do vencido.

É a seguinte a emenda rejeitada:

EMENDA Nº 2–PLEN

Inclua-se onde couber:
Art. É vedada a realização de operação de cré-

dito prevista nesta resolução seis meses antes das
eleições.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Resolução n.º 8, de 2000, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.

É lido o seguinte:

PARECE Nº 683, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Resolução nº 8, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Resolução nº8, de 2000, que dispõe sobre
as operações de crédito de municípios a serem con-
tratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, destinadas à implanta-
ção de programas de fortalecimento e modernização
da máquina administrativa municipal.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 683, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Dispõe sobre as operações de cré-
dito de municípios a serem contratadas
com o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES,
destinadas à implantação de programas
de fortalecimento e modernização da má-
quina administrativa municipal.

O Senado Federal resolve:
Art. lº Não serão computados, para efeito dos li-

mites previstos nos incisos I, II e III do art. 6º, da Re-
solução nº78, de 1998, do Senado Federal, as opera-
ções de crédito a serem realizadas pelos municípios
destinadas à implantação de programas de fortaleci-
mento e modernização da máquina administrativa
municipal, com o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social – BNDES.

§ lº Para a realização das operações de crédito
de que trata esta resolução fica o tomador dos recur-
sos dispensado das seguintes exigências:

I – não ter resultado primário negativo no perío-
do de apuração da Receita Líquida Real, conforme
previsto no art. 7º da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal;

II – apresentar as certidões previstas no inciso V
do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado
Federal.

Art. 2º As certidões de que tratam os incisos III e
IV do art. 13 da Resolução nº78, de 1998, do Senado
Federal, serão relativas ao último exercício analisado
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pelos órgãos responsáveis por suas respectivas
emissões.

Art. 3º Banco Central do Brasil informará ao Se-
nado Federal, mediante relatório trimestral, todos os
municípios que realizaram as operações de que trata
esta resolução, discriminando os seguintes itens, por
município:

I – valor da operação;
II – condições de pagamento, incluindo o prazo

e as bases financeiras.
Art. 4º As demais condições e exigências relati-

vas às operações de crédito objeto desta Resolução
continuam regidas pela Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data da
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação do substitutivo, em turno suple-
mentar.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas à proposição até o encer-
ramento da discussão.

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Leomar Quintani-
lha.

É lida a seguinte:

EMENDA Nº 1_PLEN

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
DO SENADO Nº 8, DE 2000

Inclua-se onde couber:
Artigo. É vedada a realização de operação de

crédito prevista nesta Resolução, nos 90 (noventa)
dias anteriores à realização de eleições municipais.

Justificação

O objetivo da presente emenda é ajustar o pre-
sente projeto ao espírito da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que não anima a obtenção de financiamento
no último ano de mandato dos governantes.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ge-
raldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Tendo sido apresentada uma emenda, consulto
se o eminente Relator, Senador Roberto Saturnino,
deseja usar o prazo regimental de 24 horas para pro-
ferir parecer.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, posso proferir o parecer imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.

PARECER Nº 684, DE 2000-PLEN

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a emenda é inócua. Porém, o que abunda
não prejudica. Acolho a emenda, dando o meu pare-
cer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o substitutivo, em turno suplementar, ressal-
vada a Emenda nº 1-Plen.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1-Plen, que tem pare-

cer favorável.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com o voto contrário do eminente Se-

nador Paulo Hartung.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Leomar Quintanilha.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 685, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Substitutivo ao
Projeto de Resolução nº 8, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a final do Subs-
titutivo ao Projeto de Resolução nº 8, de 2000, que
dispõe sobre as operações de crédito de municípios a
serem contratadas com o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, destinadas
à implantação de programas de fortalecimento e mo-
dernização da máquina administrativa municipal,
consolidando a emenda aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. _ Geraldo Melo – Presidente, Nabor Júnior
Relator, Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy.
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ANEXO AO PARECER Nº 685, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulga a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Dispõe sobre as operações de cré-
dito de municípios a serem contratadas
com o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES,
destinadas à implantação de programas
de fortalecimento e modernização da má-
quina administrativa municipal.

O Senado Federal Resolve:
Art. 1º Não serão computados, para efeitos dos

limites previstos nos incisos, I, II e III do art. 6º da Re-
solução nº 78, de 1998, do Senado Federal, as opera-
ções de crédito a serem realizadas pelos Municípios
destinadas à implantação de programas de fortaleci-
mento e modernização da máquina administrativa
municipal, com o Banco Nacinal de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES.

§ 1º Para a realização das operações de crédito
de que trata esta Resolução fica o tomador dos recur-
sos dispensado das seguintes exigências:

I – não ter resultado primário negativo no perío-
do de apuração da Receita Líquida Real, conforme
previsto no art. 7º da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal.

II – apresentar as certidões previstas no inciso V
do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado
Federal.

Art. 2º As certidões de que tratam os incisos III e
IV do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado
Federal, serão relativas ao último exercicio analisado
pelos órgãos responsáveis por suas repectivas emis-
sões.

Art. 3º O Banco Central do Brasil informará ao
Senado Federal, mediante relatório trimestral, todos
os Municípios que realizaram as operações de que
trata esta Resolução continuam regidas pela Resolu-
ção nº 78, de 1998, do Senado Federal.

Art. 5º É vedada a realização de operação de
crédito prevista nesta Resolução nos noventa dias
anteriores à realização de eleições municipais.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O Projeto de Resolução nº 18, de 2000, cons-

tante do Item 7 fica prejudicado por tramitar em con-
junto com a matéria aprovada.

É o seguinte o item prejudicado:

Item 7:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 136, de 2000)
(Tramitando em conjunto com o

Projeto de Resolução nº 8, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 18, de 2000, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, que autoriza
os Municípios a contratarem operação de
crédito com a Caixa Econômica Federal
destinas à implantação de programas de
fortalecimento e modernização da máquina
administrativa municipal, tendo

Parecer sob nº 644, de 2000, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Roberto Saturnino, contrário à ma-
téria, e favorável ao Projeto de Resolução
nº 8, de 2000, que tramita em conjunto, nos
termos da Emenda nº 1-CAE (Substitutivo)
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II,

combinado com art. 338, inciso V, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 337, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 59, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 629, de
2000, Relator: Senador Jonas Pinheiro), que
autoriza o Estado de São Paulo a conceder
contragarantia à República Federativa do
Brasil na operação de crédito a ser realiza-
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da entre a Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo – SABESP e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, no valor de duzentos milhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América, cujos
recursos serão destinados ao financiamento
do Programa de Despoluição do Rio Tietê –
Etapa II.

A Presidência esclarece ao Plenário que po-
derão ser oferecidas emendas à proposição até o
encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –

Solicito a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Concedo a palavra, para discutir, à eminente Sena-
dora Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs. Senadores, solicitarei que seja
dada a palavra aos Senadores Romeu Tuma e Pe-
dro Piva, ao Senador Eduardo Suplicy creio que
não é necessário, e aos Senadores Jader Barbalho,
que está aqui representado pelo Senador Ney Su-
assuna, Hugo Napoleão e Romero Jucá – o Sena-
dor José Roberto Arruda não se encontra.

Trata-se de uma operação de crédito a ser re-
alizada entre a Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor de US$200 mi-
lhões.

Quem teve a oportunidade de ler toda a docu-
mentação constatou tudo o que já sabemos:

O Estado de São Paulo solicita auto-
rização para conceder contragarantia à
União em operação de crédito junto ao
BID, no valor de US$200 milhões. O em-
préstimo será amortizado em 25 anos,
com três anos de carência, incidindo juros
à taxa variável fixada pelo BID (atualmente
em 6,84% ao ano). As contragarantias
apresentadas pelo Estado são representa-
das pelos repasses da União (FPE e Lei
Kandir) e receitas próprias.

Fato importantíssimo:

A avaliação da situação econômi-
co-financeira da empresa (Sabesp) é favo-
rável. Em 1998, o faturamento foi de
R$3.2 bilhões, gerando um lucro líquido de

R$542 milhões (quase o dobro do verifica-
do em 1997), o que representa um retorno
sobre o patrimônio líquido de mais de
6,9%. O grau de endividamento total da
empresa é de 0,39% na média, podendo
chegar a 0,45% com a operação pleiteada,
o que se situa ainda abaixo do índice má-
ximo recomendável de 0,50%. Do total da
dívida de empresa, 63% está contratada
em moeda nacional e 37% em moeda es-
trangeira.

A Secretaria do Tesouro Nacional
concluiu que a empresa ”tem condições de
suportar a operação pleiteada, tendo em
vista que a Sabesp é classificada como de
baixíssimo risco, o fluxo de caixa sinaliza
uma situação suficientemente líquida e a
avaliação global de seus indicadores eco-
nômico-financeiros é absolutamente favo-
rável.

Ou seja, diz-se aqui que esta é uma empresa
jóia, maravilhosa e rentável. Portanto, não será ja-
mais privatizada, porque o discurso da privatiza-
ção não caberá aqui.

Como todos nós sabemos de vários acordos
feitos pelo Fundo Monetário Internacional com o
Brasil, públicos, em relação à desestatização, de
declarações dadas, inclusive pelo próprio Presiden-
te da República, tanto em relação às empresas ge-
radoras de energia como em relação às empresas
de saneamento, esperamos que essa empresa ma-
ravilhosa que está aqui não venha a ser privatizada.

Sabemos que quanto às operações de crédito,
o Bloco fica liberado, em função de opinião, inclusi-
ve do Senador Lauro Campos, que sabe que é inad-
missível tantos e tantos empréstimos que acredita
que, de repente, a sede do Estado nacional acabará
sendo no Banco Mundial e no Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento, porque tudo que trata de
infra-estrutura, de financiamentos para atividades
exclusivas do aparelho de Estado acaba aconte-
cendo lá.

Todavia, enquanto não estamos discutindo
isso, neste momento importante, quando a grande
maioria dos Senadores do Bloco votam favoravel-
mente, solicito que os representantes da base de
sustentação do Governo digam aqui que essa em-
presa não estará no rol das empresas a serem pri-
vatizadas.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senadora
Heloisa Helena, em primeiro lugar, é preciso regis-
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trar que a Sabesp é uma empresa estatal; portanto,
a decisão de privatizá-la ou não será tomada pela
Assembléia Legislativa, por meio de lei do Estado
de São Paulo.

No âmbito do Governo Federal, não está defini-
da nenhuma decisão de privatizar a Sabesp ou qual-
quer companhia de saneamento. Existem discussões
e projetos de lei em andamento. O empréstimo que
está sendo votado agora é extremamente importante
para a Cidade de São Paulo, porque se refere à se-
gunda etapa da despoluição do rio Tietê, uma obra
importantíssima para o meio ambiente e para a quali-
dade de vida da população de São Paulo. Tenho cer-
teza de que, se os Senadores de São Paulo aqui esti-
vessem, todos eles se colocariam favoráveis a essa
questão. Os Senadores Eduardo Suplicy, Pedro Piva
e Romeu Tuma têm um compromisso com a cidade,
que é também um compromisso com a despoluição e
a melhoria da qualidade das águas e do abasteci-
mento da cidade.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – E
da preservação da empresa pública, por ser lucrativa.

Conto com a palavra do Senador Romero Jucá
contra a privatização das empresas estaduais de sa-
neamento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Ney Suassuna
para discutir.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, debatemos este assunto e chegamos à conclu-
são de que a empresa tinha todas as condições e que
o projeto está inteiramente regular. Agora, o objetivo
social, que depois da Lei de Responsabilidade Fiscal
só pode vigorar qualquer empréstimo ou aval entre
entes federados se o objetivo social for atendido, é
enorme. Isso significa a despoluição de um rio, o mai-
or e mais importante rio do Estado de São Paulo, que
hoje é uma cloaca a céu aberto; e, com toda certeza,
trará emprego para os trabalhadores quando lá hou-
ver peixe – a exemplo do Tâmisa, que passou a ter
peixes depois de despoluído –, pois melhorará a qua-
lidade de vida da população pobre tão defendida pelo
PT. É ela que tem sua qualidade de vida diminuída,
porque mora às margens de um rio que, em dias de
sol, chega a feder.

Todos nós devemos querer a despoluição dos
nossos rios. E São Paulo, que tem uma grande popu-
lação, não pode ter um rio poluído cortando a cidade.

Por essa razão, pela pujança da empresa, pelos
benefícios que trará à saúde da população, principal-

mente da mais humilde, carente, que fica às margens
desse rio poluído, aprovamos o projeto, na Comissão
de Assuntos Econômicos, e o defendemos em plená-
rio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
tinua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o Projeto de Resolução n.º 59, de
2000.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Leomar Quintanilha.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 686, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 59, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 59, de 2000, que autoriza
o Estado de São Paulo a conceder contragarantia à
República Federativa do Brasil na operação de crédi-
to a ser realizada entre a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor
de US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares
norte-americanos), cujos recursos serão destinados
ao financiamento do Programa de Despoluição do
Rio Tietê – Etapa II.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 686, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Autoriza o Estado de São Paulo a
conceder contragarantia à República Fe-
derativa do Brasil na operação de crédito
a ser realizada entre a Companhia de Sa-
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neamento Básico do Estado de São Pau-
lo – SABESP, e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor de
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de
dólares norte-americanos), cujos recur-
sos serão destinados ao financiamento
do Programa de Despoluição do Rio Tie-
tê – Etapa II.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É autorizado o Estado de São Paulo a
conceder contragarantia à República Federativa do
Brasil na operação de crédito a ser realizada entre a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, no valor equivalente a até
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares
norte-americanos), correspondentes a
R$384.540.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mi-
lhões, quinhentos e quarenta mil reais), a preços de
30 de novembro de 1999.

Art. 2º A operação de crédito de que trata o art.
1º tem as seguintes características:

I – valor: US$200,000,000.00 (duzentos milhões
de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$384.540.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mi-
lhões, quinhentos e quarenta mil reais), a preços de
30 de novembro de 1999;

II – provedor dos recursos: Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento – BID;

III – tomador dos recursos: Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP;

IV – garantidor: República Federativa do Brasil;

V – contragarantidor: Estado de São Paulo, de
acordo como a Lei Estadual nº 10.088, de 19 de no-
vembro de 1998;

VI – juros: taxa variável, fixada pelo BID, atual-
mente em 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro
centésimos por cento ao ano), incidente sobre o saldo
devedor, sendo os juros pagos semestralmente;

VII – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado, paga semestralmente du-
rante o período de desembolso;

VIII – taxa de inspeção e supervisão: 1,00% (um
por cento) sobre o valor do Contrato, paga semestral-
mente durante o período de desembolso;

IX – prazo: vinte e cinco anos;

X – condição de amortização do principal: qua-
renta e quatro parcelas semestrais consecutivas após
o período de carência;

XI – carência: três anos;
XII – liberação dos recursos: seis parcelas se-

mestrais a partir do exercício de 2000;
XIII – vencimento: previsto para dezembro de

2024;
XIV – finalidade: financiamento do Programa de

Despoluição do Rio Tietê – Etapa II.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-

ção deverá ser exercida no prazo máximo de qui-
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu-
blicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de
urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2000
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 343, de 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 61, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 638, de
2000, Relator: Senador Freitas Neto, com
voto contrário do Senador Lauro Campos),
que autoriza a República Federativa do Bra-
sil a conceder garantia à operação de crédi-
to externo, a ser contratada pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A., no valor equivalen-
te a até US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi-
lhões de dólares dos Estados Unidos da
América), junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD
(CREDIAMIGO).
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À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final ao Projeto de Resolução n.º 61, de
2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Leomar Quintanilha

É lido o seguinte:

PARECER Nº 687, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 61, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 61, de 2000, que autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder garantia
à operação de crédito externo, a ser contratada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A, no valor equivalen-
te a até US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dó-
lares norte-americanos), junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 687, 2000,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à operação de
crédito externo, a ser contratada pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A, no va-
lor equivalente a até US$50,000,000.00
(cinqüenta milhões de dólares nor-
te-americanos), junto ao Banco Internaci-
onal para Reconstrução e Desenvolvi-
mento – BIRD.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-
zada a conceder garantia à operação de crédito ex-
terno a ser contratada pelo Banco do Nordeste do
Brasil S.A. – BNB, no valor equivalente a até
US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

§ lº Os recursos advindos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do Pro-
grama de Crédito Produtivo Popular para o Nordeste
– Crediamigo.

§ 2º A autorização prevista no caput é condicio-
nada a que o Banco do Nordeste do Brasil S.A, vincu-
le, como contragarantia à União, recebíveis mantidos
em conta de depósito do próprio banco, mediante for-
malização de contrato de contragarantia com meca-
nismo que permita ao Governo Federal requerer as
transferências de recursos, necessários para cober-
tura dos compromissos honrados, diretamente na re-
ferida conta de depósitos.

Art. 2º As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito são as seguintes:

I – devedor: Banco do Nordeste do Brasil S.A. –
BNB:

II – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD;

III – valor total: US$50,000,000.00 (cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos);

IV – prazo: aproximadamente quinze anos;
V – carência: aproximadamente cinco anos e

seis meses
VI – juros: a uma taxa determinada, para cada

período de juros, pela Libor semestral para dólares
norte-americanos, acrescida de 0,75% a.a, (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano), menos (ou mais)
a média ponderada da margem, para aquele período
de juros, abaixo (ou acima) da Libor, dos empréstimos
unimonetários do Bird, sobre o saldo devedor do prin-
cipal;

VII – comissão de compromisso: 0,75% a.a, (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo devedor não desembolsado, contada a partir de
sessenta dias da assinatura do Contrato;

VIII – front-end fee: até 1% (um por cento) so-
bre o valor do empréstimo;

IX – prazo para desembolso: 31 de dezembro de
2005;

X – condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais e

consecutivas, no valor de US$2,500,000.00 (dois mi-
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lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos)
cada, vencíveis em 15 de fevereiro e 15 de agosto de
cada ano, vencendo-se a primeira parcela em 15 de
fevereiro de 2006 e a última em 15 de agosto de 2015;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de fevereiro e 15 de agosto de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semestral-
mente vencida, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de
cada ano;

d) da front-end fee: sacada da conta do emprés-
timo, ou logo após, a data de efetividade do Contrato.

Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos financeiros poderão ser alte-
radas em função da data de assinatura do Contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de
urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com abstenção do PT.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 10:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 63, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 346, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 63, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 640, de
2000, Relator: Senador Wellington Roberto),
que autoriza a República Federativa do Bra-
sil a contratar operação de crédito externo,
no valor de até dezessete milhões, oitocen-
tos mil Direitos Especiais de Saque, equiva-
lente a, aproximadamente, vinte e cinco mi-
lhões de dólares norte-americanos, de prin-
cipal, entre a República Federativa do Brasil
e o Fundo Internacional para o Desenvolvi-

mento da Agricultura – FIDA, destinada ao
financiamento parcial do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável para os Assenta-
mentos da Reforma Agrária no Semi-Árido
da Região Nordeste.

À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –

Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra à nobre Senadora Heloisa Helena,
para discutir.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs Senadores, é evidente que criar alter-
nativas para um projeto de desenvolvimento susten-
tável para os assentados nos assentamentos da re-
forma agrária, na região do semi-árido – que é a re-
gião que tenho muito honra de representar , é extre-
mamente importante. Queríamos que o Governo Fe-
deral ao menos cumprisse com as suas obrigações
constitucionais e executasse o que está previsto no
Orçamento para esse setor. Infelizmente, isso não é
feito.

Mais uma vez, ocorre o que já tivemos a oportu-
nidade de discutir várias vezes. A cada vez, há o au-
mento do endividamento externo. No momento de
discussão de nossas responsabilidades, à luz do
Orçamento, da discussão de uma proposta ágil, con-
creta e eficaz a ser apresentada à sociedade, com-
prometemos mais de 40% do nosso Orçamento pa-
gando juros, serviços e amortizações da dívida exter-
na. É algo que desafia a lógica formal.

Talvez fosse até melhor o Governo não fazer
esse empréstimo. Se o Governo usasse o que ele
está estabelecendo como contrapartida para ações
diretas junto a esses setores que poderiam ser bene-
ficiários, já se resolvia o problema e, efetivamente,
não aumentaríamos o nosso endividamento, uma vez
que, conforme o plano apresentado pelo próprio Go-
verno, menos de 20% do total desses recursos serão
alocados diretamente para os beneficiários do pro-
grama. Mais de 70% se perderão – está tudo dito aqui
– em atividades-meio, como custos operacionais,
avaliação, contratação de consultoria e de equipes
multidisciplinares. Então, ao invés de o Brasil se endi-
vidar num montante tão grande, deveria apenas fazer
uso do que está aqui, ou seja, os R$25 milhões da
sua contrapartida, investindo diretamente nesses as-
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sentamentos. Deveria evitar o duplo endividamento
sem, efetivamente, atender diretamente aos benefi-
ciários. Isso não é justo.

O Bloco está liberado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

tinua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação o Projeto de Resolução n.º 63, de

2000.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR.) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.

Exa tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para registrar a importância do
empréstimo. Todo dinheiro é pouco para a reforma
agrária. Temos que buscar mais recursos, portanto,
encaminhamos favoravelmente.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exa tem a palavra.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para dizer que todo dinheiro é
pouco para a reforma agrária, principalmente quando
ela será aplicada no semi-árido.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exa tem a palavra.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, sabemos que o dinheiro para a
reforma agrária é muito pouco e que o Governo Fede-
ral não tem tido competência, capacidade de cumprir
sequer o que está previsto na lei.

O Governo Federal, incompetente, incapaz, me-
droso para enfrentar o latifúndio improdutivo, não faz
sequer a reforma agrária como manda a lei. Então
quero, ao menos, a reforma agrária conforme manda
a Constituição, o que o Governo Federal não tem tido
a coragem de fazer. Por isso, endivida-se cada vez
mais. Tem medo de enfrentar as cercas do latifúndio
improdutivo, e a Constituição estabelece que a propri-
edade privada só é protegida quando cumpre a sua
função social. Sendo assim, endivida-se porque não

tem a capacidade de fazer cumprir a lei, de fazer cum-
prir, efetivamente, ao menos o que está previsto no
Orçamento.

Vamos ser pelo menos honestos com o que es-
tamos aprovando. É evidente que queremos mais re-
cursos para a reforma agrária, para o pequeno produ-
tor, que está perdendo os seus estabelecimentos ru-
rais. Essa abertura desvairada, patrocinada pelo Go-
verno Federal, está quebrando parques produtivos in-
teiros da nossa agricultura, em virtude dessa política
infame de juros altos, simplesmente para financiar a
agiotagem internacional, quebrando o pequeno e o
médio produtor, fazendo com que, pela primeira vez
na história, milhares de estabelecimentos agrícolas
sejam perdidos no Brasil.

Sr. Presidente, entendemos que o Governo
queira fazer uma operação de crédito para isso. A
observação que fizemos foi no sentido de que, em
vez de se endividar em R$50 milhões, pudesse o
Governo encaminhar diretamente para o beneficiá-
rio do programa aquilo que está oferecendo como
contrapartida. Sabemos que, usando a própria es-
trutura existente hoje no Estado e dando as condi-
ções financeiras para essa estrutura, não precisa-
ríamos gastar 60% do dinheiro – como está aqui ex-
presso – com assessoria, consultorias, ativida-
des-meio, com os chamados custos operacionais e
com equipes multidisciplinares, quando o próprio
aparelho do Estado já tem pessoas preparadas
para isso.

Não estou querendo entrar na provocação dos
Srs. Senadores. Portanto, estabeleçamos a discus-
são em relação à operação de crédito, porque senão
acabaremos discutindo muito mais a reforma agrária
neste País, sem chegarmos ao Banco da Terra. Farei
um pronunciamento específico sobre a questão do
Banco da Terra, especialmente diante de denúncias
gravíssimas detectadas em documentos oficiais que
recebemos. Há fraudes gigantescas em relação à ex-
periência do programa Cédula da Terra. Inclusive, vá-
rios Secretários de Agricultura de Estado de alguns
Senadores presentes tiveram, pelo menos, a decên-
cia de encaminhar os dados corretos que mostram
fraudes gravíssimas no que tange a essa experiência.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – As

Sras e os Srs Senadores que aprovam o Projeto de Re-
solução n.º 63, de 2000, queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.)

Aprovado, com abstenção da eminente Sena-
dora Heloisa Helena.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Leomar Quintanilha.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 688, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Reso-
lução nº 63, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 63, de 2000, que autori-
za a República Federativa do Brasil a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor de até dezessete
milhões e oitocentos mil Direitos Especiais de Sa-
que, equivalentes a, aproximadamente,
US$25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dóla-
res norte-americanos), de principal, entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o Fundo Internacional
para Desenvolvimento da Agricultura – FIDA, desti-
nada ao financiamento parcial do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável para os Assentamentos da
Reforma Agrária no Semi-Árido da Região Nordes-
te.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente, Carlos Pa-
trocínio, Relator – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 688, DE 2000,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito
externo, no valor de até dezessete mi-
lhões e oitocentos mil Direitos Especia-
is de Saque, equivalentes a, aproxima-
damente, US$25,000,000.00 (vinte e cin-
co milhões de dólares norte-america-
nos), de principal, entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Fundo Internacio-
nal para Desenvolvimento da Agricultu-
ra – FIDA, destinada ao financiamento
parcial do Projeto de Desenvolvimento
Sustentável para os Assentamentos da

Reforma Agrária no Semi-Árido da Re-
gião Nordeste.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil au-

torizada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, am-
bas do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo, no valor de até dezessete milhões e
oitocentos mil Direitos Especiais de Saque, equiva-
lentes a, aproximadamente, US$25,000,000.00
(vinte e cinco milhões de dólares norte-america-
nos), de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Fundo Internacional para o Desenvolvi-
mento da Agricultura – FIDA.

Parágrafo único. A operação de crédito autori-
zada neste artigo destina-se ao financiamento par-
cial do Projeto de Desenvolvimento Sustentável
para os Assentamentos da Reforma Agrária no
Semi-Árido da Região Nordeste.

Art. 2º A operação de crédito externo autoriza-
da terá as seguintes características:

I – mutuário: República Federativa do Brasil
(Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA);

II – mutuante: Fundo Internacional para o De-
senvolvimento da Agricultura – FIDA;

III – valor: até dezessete milhões e oitocentos
mil Direitos Especiais de Saque, equivalentes a,
aproximadamente, US$25,000,000.00 (vinte e cin-
co milhões de dólares norte-americanos), de princi-
pal;

IV – finalidade: financiar, parcialmente, o Pro-
jeto de Desenvolvimento Sustentável para os
Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido
da Região Nordeste;

V – prazo: aproximadamente dezessete anos;
VI – carência: aproximadamente dois anos e

seis meses;
VII – juros: a uma taxa anualmente definida

pelo Fida, com validade para o período de 1º de ja-
neiro a 31 de dezembro de cada ano [5,84% a.a.
(cinco inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento ao ano) para o ano 2000], incidente sobre o
saldo devedor de principal, a partir da data de cada
desembolso;

VIII – prazo para desembolso: até 30 de junho
de 2005;
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IX – do principal: em trinta parcelas semestra-
is, consecutivas, a primeira e a segunda no valor de
dez mil Direitos Especiais de Saque, as vinte e oito
demais no valor de seiscentos e trinta e cinco mil Di-
reitos Especiais de Saque, pagáveis em lº de março
e lº de setembro de cada ano, a primeira em 1º de
setembro de 2002, e a última em 1º de março de
2017;

X – dos juros: semestralmente vencidos, em lº
de março e lº de setembro de cada ano.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não

há mais matérias em regime de urgência, na Ordem
do Dia de hoje, a serem apreciadas. Como ainda há
várias matérias a serem apreciadas, e que não estão
em regime de urgência, consulto o Plenário se deve-
mos prosseguir a votação, alertando que a pauta da
próxima segunda-feira já está muito extensa.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a posição da Liderança do Governo é que
haja votação e creio que a dos outros Líderes tam-
bém.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – As
Sras e os Srs Senadores que aprovam a prorrogação
da sessão queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Como todos estão de acordo, prorrogo a sessão

por mais 30 minutos para encerramos a pauta da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 73, de 1997 (nº
3.500/97, na Casa de origem), que institui a

Semana Nacional de Combate e Prevenção
ao Câncer de Próstata, tendo

Pareceres sob nºs:
– 522, de 2000, da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Lúcio Alcântara, favorável; e

– 523, de 2000, da Comissão de Edu-
cação, Relator: Senador Sebastião Rocha,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE
(Substitutivo), que oferece.

Durante o prazo regimental de cinco
dias úteis, perante a Mesa não foram ofere-
cidas emendas à matéria.

Passa-se à discussão em conjunto do projeto
e do substitutivo, em turno único.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Tem a palavra V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve
em função do adiantado do tempo da sessão de hoje.
No entanto, não poderia deixar de mencionar a impor-
tância desse projeto para a saúde pública em nosso
País. O câncer de próstata é uma das doenças de
maior incidência no homem, dizima milhares de vida
no Brasil e mundo afora.

O projeto tem a peculiaridade de ter sido apre-
sentado por uma mulher, a Deputada Federal Telma
de Souza. Segundo S. Exª, os homens não estão tão
preocupados com sua saúde, não tomaram a iniciati-
va da apresentação de proposta semelhante, razão
pela qual ela o fez, numa demonstração do amor que
as mulheres têm pelos homens.

S. Exª traz essa matéria ao debate do Congres-
so Nacional para que nós, homens, estejamos cons-
cientes da gravidade do câncer de próstata. Assim
talvez possamos eliminá-lo definitivamente ou, pelo
menos, reduzir o tabu e o preconceito que cercam
essa grave patologia. Sabe-se que um dos exames
básicos para detecção da doença, para sua caracteri-
zação e diagnóstico é o toque retal, que é o que afu-
genta e afasta o paciente do consultório. Por essa ra-
zão, uma quantidade significativa de homens está
submetida a essa doença, a segunda colocada no ín-
dice de mortalidade do homem brasileiro – a primeira
é o câncer de pulmão.

Mediante o projeto, a Deputada propõe a institu-
ição da Semana de Combate e Prevenção ao Câncer
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de Próstata. Depois de uma audiência pública na Co-
missão de Educação, que contou com a participação
de especialistas, professores renomados, técnicos do
Instituto Nacional do Câncer, decidimos apresentar
um substitutivo que muda a iniciativa de Semana de
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata para
Programa de Controle ao Câncer de Próstata. No
nosso entender, não basta apenas uma semana de
divulgação; é necessário que haja um programa que
ofereça os exames básicos de diagnóstico e preven-
ção aos pacientes. Além do toque retal, há o PSA,
exame que detecta, com certa segurança, o Antígeno
Prostático Específico, indicador da presença do tu-
mor no homem.

Para se ter uma idéia, apenas 5% dos homens
com mais de 50 anos se submetem ao PSA, exame
que não causa constrangimento algum ao homem.
Imaginem como cai esse índice quando se trata do to-
que retal, diagnóstico que, como disse, está cercado
de tabu e preconceito.

Uso a palavra neste momento – já participei de
dois debates promovidos pela TV Senado sobre esse
assunto – exatamente para colaborar, contribuir, mini-
mizar o preconceito que ronda essa patologia, e para
estimular todos os homens brasileiros a se submete-
rem ao diagnóstico, ao exame. Não é necessário inici-
almente fazer o toque. O toque não é um exame obri-
gatório – é complementar, nem sempre necessário.
No entanto, o conhecimento de que há um exame,
uma consulta de rotina para verificação da possibili-
dade da existência de um tumor de próstata já causa
temor. O homem não precisa imaginar que vai obriga-
toriamente ser submetido ao toque retal, porque, há a
ultra-sonografia, há o exame de sangue para detectar
o Antígeno Prostático Específico. Somente numa
fase já onde se detecta alguma deformação da prós-
tata, é que, de fato, se procede ao toque, já como exa-
me complementar.

O parecer é, portanto, favorável. Pretendemos
instituir – já há entendimento com o Ministério da
Saúde, um patrocínio, uma divulgação e também a
disponibilidade desses exames, que serão feitos
por meio de parcerias do Ministério da Saúde com
as prefeituras, com os Estados, com as universida-
des e até com a iniciativa privada. Incluímos uma
sugestão do Senador José Fogaça na Comissão de
Educação, para que o projeto seja autorizativo
quanto aos custos que vai gerar. Não se trata, no
entanto, de projeto que possa incorrer em inconsti-

tucionalidade em função de incluirmos esse dispositi-
vo autorizativo.

Não me vou alongar, Sr. Presidente, mas faço
questão de mencionar que, além da possibilidade de
os exames serem disponibilizados mediante a im-
plantação desse programa – vale ressaltar que o pro-
jeto retorna à Câmara –, também se estabelece a se-
mana de divulgação, exatamente para que a popula-
ção tome conhecimento da gravidade do tumor de
próstata e dos mecanismos que estão à disposição
da comunidade, da população, para a prevenção,
para a detecção precoce da doença e para o trata-
mento, a fim de que se possa minimizá– la no nosso
País.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerrada a discussão.

Em votação a Emenda nº 01-CE (Substitutivo),
que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

Aprovada a Emenda nº 01-CE (Substitutivo),
fica prejudicado o projeto.

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de que
seja redigido o vencido para o turno suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a Redação do Vencido para o turno suplementar
do Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1997, que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leo-
mar Quintanilha.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 689, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
1997 (nº 3.500, de 1997, na Casa de ori-
gem).

A Comissão Diretora apresenta redação do ven-
cido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Se-
nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1997 (nº
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3.500. de 1997, na Casa de origem), que institui a Se-
mana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer
de Próstata.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Ronaldo
Cunha Lima, Relator – Jonas Pinheiro – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 689, DE 2000

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 73, de
1997 (nº 3.500, de 1997, na Casa de ori-
gem).

Institui o Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído, nos termos desta lei, o Pro-

grama Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a
ser implementado a partir de 27 de novembro (Dia
Nacional de Combate ao Câncer) do ano 2000.

Art. 2º É autorizado o Poder Executivo, através
do Ministério da Saúde, a assumir os encargos da
promoção e coordenação do Programa Nacional de
Controle do Câncer de Próstata.

Art. 3º O Ministério da Saúde promoverá o con-
senso entre especialistas nas áreas de planejamento
em saúde, gestão em saúde, avaliação em saúde,
epidemiologia, urologia, oncologia clínica, radiotera-
pia e cuidados paliativos sobre as formas de preven-
ção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata,
em todos os seus estágios evolutivos, para subsidiar
a implementação do Programa.

Art. 4º O Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata deverá incluir. dentre outros, as
seguintes atividades:

I – campanha institucional nos meios de comu-
nicação, com mensagens sobre o que é câncer de
próstata e suas formas de prevenção;

II – parcerias com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, colocando-se à disposição da
população masculina, acima de quarenta anos, exa-
mes para a prevenção do câncer de próstata;

III – parcerias com universidades, sociedades
civis organizadas e sindicatos, organizando-se, deba-
tes e palestras sobre a doença e as formas de comba-
te e prevenção a ela;

IV – outros atos de procedimentos lícitos e úteis
para a consecução dos objetivos desta instituição.

Parágrafo único. A campanha de comunicação
social a que se refere o inciso I deve ser veiculada
por, no mínimo, sete dias por ano, num prazo não in-
ferior a cinco anos consecutivos, preferencialmente
na semana que se inicie no dia 27 de novembro, Dia
Nacional de Combate ao Câncer, ou o inclua.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 1999 (nº
2.892/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que regula-
menta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII
da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências, tendo

Pareceres sob nºs:
– 174, de 2000, da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, favorável, com as Emen-
das nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apre-
senta;

– 175, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, (em reexame)
Relator: Senador Edison Lobão, ratificando
seu parecer anterior e, apresentando, a
Emenda nº 4-CCJ, de redação;

– 176, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvên-
cio da Fonseca, favorável ao Projeto e con-
trário à Emenda nº 4-CCJ;

– 606, de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, sobre as Emendas de
Plenário, favorável à Emenda nº 6-Plen, na
forma da subemenda que apresenta e con-
trário às Emendas nºs 5, 7 a 9-Plen; e

– 607, de 2000, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvên-
cio da Fonseca, contrário às Emendas nºs 5
a 9-Plen.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Agnelo
Alves.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 375, DE 2000

438 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 2000



Senho Presidente,

Nos termos do art. 279, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 1999, a fim de que sobre
ele seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômi-
cos.

Justificação

Trata-se de Projeto de Lei que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza _
SNUC, estabelecendo critérios e normas para a cria-
ção, implantação e gestão de espaços territoriais com
objetivo de conservação, sob regime especial de ad-
ministração, com previsão de uso indireto e direto, in-
clusive dos recursos florestais mediante concessão
do Poder Público, o que insere a matéria no âmbito da
competência da Comissão de Assuntos Econômicos
conforme os termos do Regimento Interno. A quem
cabe opinar sobre o planejamento e execução da po-
lítica agrícola, na qual se inclui as atividades floresta-
is, nos termos do § lº do art. 187 da Constituição Fe-
deral. E que também tem competência de opinar so-
bre alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos hectares, que
haverá com o uso indireto previsto às unidades de
conservação. Sublinhando-se ainda que o Projeto
prevê a retirada das pessoas, que em alguns casos
podem permanecer apenas se exercerem atividades
admitidas, com reclusão de um a seis anos a quem
causar dano à flora, à fauna e aos demais atributos
naturais dessas Unidades e das chamadas zonas de
amortecimento (que compreende as propriedades ru-
rais limítrofes). As quais, em muitos casos foram cria-
das sem estudos técnicos e consultas públicas con-
forme agora previsto no Projeto, e não foram acompa-
nhadas da necessária fiscalização e procedimento de
educação ambiental no entorno, verificando-se, em
decorrência, o registro da atividade agropecuária no
interior dessas áreas.

Notadamente em regiões onde os estudos re-
lacionados ao zoneamento previsto no art. 43 do
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro
de 1964) conduziram programas de colonização e
reforma agrária, que asseguraram oportunidade de
acesso a propriedade da terra, e o direito de perma-
necer na terra cultivada (art. 2º, § 3º), inclusive in-
vestindo o Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária de autoridade para reconhecer a pos-
se legítima através da cultura efetiva e morada habi-
tual (art. 11) em áreas que tenha discriminado e ar-
recadado à União. O que gerou na população a legi-

timação na ocupação de áreas devolutas conforme o mó-
dulo do Incra. A qual agora, está ameaçada de perda de
bens e reclusão, sem oportunidade de revisão mediante fi-
xação de prazo à finalidade embora estabelecido para le-
vantamento das áreas devolutas e destinação a novas uni-
dades de conservação. Justificando-se, por tudo o exame
da matéria no âmbito da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, própria à atividade agrícola, que compreende a política
florestal, e a atividade agrícola eventualmente desenvolvida
no interior dessas áreas, e em seu entorno.

Sala das Sessões, 20 de junho de 2000. _ Ernandes
Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em vota-
ção o requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presi-
dente, o PSDB vota contrário ao requerimento.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr. Presi-
dente, o Bloco vota contrário ao requerimento.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presi-
dente, o PMDB vota contrário ao requerimento.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presi-
dente, o PFL vota contrário ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – As Srªs e
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
Discussão, em conjunto, do projeto e das emendas.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas de nºs 1 a 3, CCJ, de

redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação da Emenda nº 4, CCJ, de redação, que cor-

responde à retificação dos autógrafos encaminhados pela
Câmara dos Deputados.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
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VotaçãoemglobodasEmendasdenºs5a9,deplená-
rio, de parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas.
AmatériavaiàComissãoDiretoraparaaredação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
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São as seguintes as emendas aprova-
das:

Emenda nº 1 – de Redação – CCJ

Substitua-se, no art. 30, os termos “convênio ou
contrato”, por “instrumento a ser firmado”.

Emenda nº 2 – de Redação – CCJ

Substitua-se, no art. 40, § 1º, o termo “Reservas
Ecológico-Culturais” por “Reservas de Desenvolvi-
mento Sustentável”.

Emenda nº 3 – de Redação – CCJ

Acrescente-se, no parágrafo 5º do art. 41, o ter-
mo “organização da”, entre “Unesco”, e “qual o Brasil
é membro”.

Emenda nº 4 – de Redação – CCJ

O § 1º do art. 22 do Projeto de Lei da Câmara nº
27, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

Na lei de criação devem constar os seus objeti-
vos básicos, o memorial descritivo do perímetro da
área, o órgão responsável por sua administração e,
no caso das Reservas Extrativistas, das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável e, quando for o caso,
das Florestas Nacionais, a população tradicional des-
tinatária.

São as seguintes as emendas rejeita-
das:

Emenda nº 5 – PLEN

Dê-se ao inciso XVIII, art. 2º, a seguinte reda-
ção:

XVIII – Zona de amortecimento: o entorno de
uma unidade de conservação constituída por faixa
marginal com largura máxima de até dois quilôme-
tros, onde as atividades humanas, estão sujeitas a
normas e restrições específicas, com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e

Emenda nº 6 – PLEN

Adicione-se ao art. 4º o seguinte inciso XIV:
XIV – garantir a indenização justa e prévia pelas

propriedades cuja desapropriação seja necessária à
criação de Unidades de Conservação, abarcando
suas respectivas zonas de amortecimento ou corre-
dores ecológicos.

Emenda nº 7 – PLEN

Dê-se ao caput do art. 22 a seguinte redação:

Art. 22. As unidades de conservação com áreas
superiores a 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares são
criadas por lei proposta pelo Poder Executivo e aprova-
da pelo Poder Legislativo, podendo ser criadas por de-
creto no caso de áreas de dimensões inferiores.

Emenda nº 8 – PLEN

Adicione-se ao art. 25 o seguinte § 3º:
§ 3º No caso dos corredores ecológicos ou zo-

nas de amortecimento incidentes sobre áreas priva-
das, que tornem inviável a exploração econômica da
gleba, as limitações somente poderão ser impostas
após prévia indenização.

Emenda nº 9 – PLEN

Dê-se ao art. 45 a seguinte redação:
Art. 45. Constituem elementos básicos de inde-

nização referente à criação ou regularização fundiária
de unidades de conservação:

I – as áreas que contenham vegetações consi-
deradas de preservação permanente, conforme des-
critas no art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965;

II – as áreas de reserva legal reguladas pelos
arts. 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965;

III – as espécies arbóreas declaradas imunes de
corte pelo Poder Público.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 13:

Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitu-
ição nº 86, de 1999 (nº 82/95, na Câmara
dos Deputados), que altera os arts. 34, 35,
156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal
e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para assegurar os recursos mí-
nimos para o financiamento das ações e
serviços públicos de saúde, tendo Parecer
sob nº 598 de 2000, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, favorável,
com abstenções dos Senadores Bernardo
Cabral, Romeu Tuma, Lúcio Alcântara, Edi-
son Lobão e Djalma Bessa.

A Presidência esclarece ao Plenário
que, nos termos do disposto no art. 358 do
Regimento Interno, a matéria constará da
Ordem do Dia durante cinco sessões delibe-
rativas ordinárias, em fase de discussão, em
primeiro turno, quando poderão ser ofereci-



das emendas assinadas por um terço no mí-
nimo da composição da Casa. Transcorre
hoje a primeira sessão de discussão.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão

terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Item 14:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 219, de 1999 (nº
129/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Excelsior Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 75, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Romeu Tuma.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Tem V. Exª a palavra, para discutir.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, apenas por economia processual, do item 14
ao item 21, o Bloco está liberado. O Partido dos Tra-
balhadores se abstém, em função do
não-cumprimento do art. 224 da Constituição Fede-
ral.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Já
fica registrada a posição do Bloco, que V. Exª tão
bem representa.

Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do PT.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 690, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 219, de 1999 (nº 129, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 219, de 1999 (nº
129, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Rádio Excelsior
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Junior,
Relator – Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 690, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são de “Rádio Excelsior Ltda.,” para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº É aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 14 de outubro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de lº de novembro de 1993, a
concessão de “Rádio Excelsior Ltda.,” para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda media na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 15:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 237, de 1999 (nº
116/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fun-
dação Champagnat. para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cida-
de de Curitiba, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 78, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Álvaro Dias.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 691, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 237, de 1999 (nº 116, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 1999 (nº
116, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão à Fundação Cham-
pagnat para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 691, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que outorga conces-
são à “Fundação Champagnat” para exe-
cutar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 6 de julho de 1998, que outorga concessão
à “Fundação Champagnat” para executar, por quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens (televisão), com fins exclu-
sivamente educativos, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 16:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 239, de 1999 (nº
119/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Orlândia Rádio Clube Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Orlândia, Estado de São
Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 236, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti, com absten-
ção do Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
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do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 692, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 239, de 1999 (nº 119, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 1999 (nº
119, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Orlândia Rádio Clu-
be Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Orlândia, Estado de São
Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Lúdio Coelho,
Relator – Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 692, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são da “Orlândia Rádio Clube Ltda.” para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Orlândia,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 20 de agosto de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de lº de maio de 1994, a concessão da
“Orlândia Rádio Clube Ltda.” para explorar, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Orlândia, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)– Item 17:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 244, de 1999 (nº
139/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Educativa e Cultural Pedro Trés para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Vila Ve-
lha, Estado do Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 79, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Gerson Camata, com abstenções dos
Senadores Geraldo Cândido e Roberto Sa-
turnino.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final para o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 244, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 693, DE 2000
( Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 244, de 1999 (nº 139, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 1999 (nº
139, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga a permissão à Fundação Educa-
tiva e Cultural Pedro Trés para executar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Vila Velha, Estado do Espiríto Santo.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior –
Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 693, DE 2000
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Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 244, de 1999 (nº 139, de
1999, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis-
são a “Fundação Educativa e Cultural Pe-
dro Trés” para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Vila Velha, Estado do Espíri-
to Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 315, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a “Fundação Educativa e Cultural Pedro
Trés” para executar, por dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 18:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 269, de 1999 (nº
160/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação de Pesquisa, Planejamento e Desen-
volvimento Científico e Tecnológico de Tole-
do – Fundação Toledo para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Toledo, Estado do Pa-
raná, tendo

Parecer favorável, sob nº 122, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenções dos
Senadores Jefferson Péres e Roberto Satur-
nino.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 694, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 269, de 1999 (nº 160, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 1999 (nº
160, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Fundação de Pes-
quisa, Planejamento e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo (Fundação Toledo) para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Toledo, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Júnior,
Relator – Ademir Andrada – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 694, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis-
são à “Fundação de Pesquisa, Planeja-
mento e Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Toledo (Fundação Tole-
do)” para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Toledo, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 294, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à “Fundação de Pesquisa, Planejamento e
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Toledo
(Fundação Toledo)” para executar, por dez anos, sem
direito de exclusividade serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Toledo, Estado do
Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Item 19:
Discussão, em turno único, do Proje-

to de Decreto Legislativo nº 279, de
1999 (nº 136/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação de Integração, Desen-
volvimento e Educação do Noroeste do
Estado para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na ci-
dade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo

Parecer favorável, sob nº 312, de
2000, da Comissão de Educação, Relato-
ra: Senadora Emilia Fernandes, com abs-
tenções dos Senadores Geraldo Cândido
e Jefferson Péres.

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere-
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 695, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 279, de 1999 (nº 136, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 1999
(nº 136, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de
Integração, Desenvolvimento e Educação do Noro-
este do Estado para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cidade de
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Jú-
nior, Relator – Eduardo Suplicy – Carlos Patrocí-
nio.

ANEXO AO PARECER Nº 695, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis-
são à “Fundação de Integração, Desen-
volvimento e Educação do Noroeste do
Estado” para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 293, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à “Fundação de Integração, Desenvolvi-
mento e Educação do Noroeste do Estado” para
executar, por dez anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
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Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 20:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 52, de 2000 (nº
202/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga a permissão à
Rádio FM da Ilha Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Barra de Coquei-
ros, Estado de Sergipe, tendo

Parecer favorável, sob nº 619, de
2000, da Comissão de Educação, Relato-
ra: Senadora Maria do Carmo Alves, com
abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere-
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 696, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 52, de 2000 (nº 202, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2000 (nº
202, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM da
Ilha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Barra
dos Coqueiros, Estado de Sergipe.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Jú-
nior, Relator – Carlos Patrocínio – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 696, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional apro-
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-

mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que outorga permis-
são à “Rádio FM da Ilha Ltda.”, para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na localidade
de Barra dos Coqueiros, Estado de Ser-
gipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 248, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à “Rádio FM da Ilha Ltda.”, para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
localidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Ser-
gipe.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item

21:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nº 93, de 2000 (nº
307/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fun-
dação Cultural e Educacional de Itajaí para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Itajaí, Estado de San-
ta Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 614, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ramez Tebet, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com abstenção do PT.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen-
do a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 697 DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 93, de 2000 (nº 307, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 2000 (nº
307, de 1999 na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e
Educacional de Itajaí para executar serviço de radio-
difusão, de sons e imagens na cidade de Itajaí, Esta-
do de Santa Catarina.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000 – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Junior,
Relator – Carlos Patrocínio – Casildo Maldoner.

ANEXO AO PARECER Nº 697, de 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 93, de 2000 (nº 307, de
1999, na Câmara Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2OOO

Aprova o ato que outorga conces-
são a “Fundação Cultural e Educacional
de Itajaí” para executar serviço de radio-
difusão de sons e imagens (televisão) na
localidade de Itajaí, Estado de Santa Ca-
tarina.

O Congresso Nacional decreta:
art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 29 de julho de 1999, que outorga conces-
são a “Fundação Cultural e Educacional de Itajaí”
para executar, por quinze anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 22:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nº 47, de 2000 (nº
341/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre a Supres-
são de Vistos em Passaportes Diplomáticos
e de Serviço, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Angola, em Luanda, em 31
de maio de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 413, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Pedro
Piva.

Em discussão o projeto em turno úni-
co. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nº 126, de 2000 (nº
404/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno de Israel sobre Isenção de Vistos
para Titulares de Passaportes Nacionais Vá-
lidos, celebrado em Brasília, em 1º de se-
tembro de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 641, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Pedro
Piva.
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Em discussão o projeto em turno úni-
co. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –

Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora

oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 27 ,de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 698, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 27, de 1999 (nº 2.892, de 1992,
na Casa de origem).

A Comissao Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1999 (nº 2.892,
de 1992, na Casa de origem), que regulamenta o art.
225, §, 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Fede-
ral, institui o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza e dá outras providências, con-
solidando as emendas nºs 1 a 4 CCJ, de redação.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 698, DE 2000

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos
I, II, III e VII da Constituição Federal, insti-
tui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta lei institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, es-
tabelece critérios e normas para a criação, implanta-
ção e gestão das unidades de conservação.

Art. 2º Para os fins previstos nesta lei, enten-
de-se por:

I – unidade de conservação: espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdi-
cionais, com características naturais relevantes, le-
galmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime espe-
cial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção;

II – conservação da natureza: o manejo do uso
humano da natureza, compreendendo a preserva-
ção, a manutenção, a utilização sustentável, a restau-
ração e a recuperação do ambiente natural, para que
possa produzir o maior benefício, em bases sustentá-
veis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de
satisfazer as necessidades e aspirações das gera-
ções futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres
vivos em geral;

III – diversidade biológica: a variabilidade de or-
ganismos vivos de todas as origens, compreendendo,
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecoló-
gicos de que fazem parte; compreendendo ainda a di-
versidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas;

IV – recurso ambiental: a atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da bi-
osfera, a fauna e a flora;

V – preservação: conjunto de métodos, procedi-
mentos e políticas que visem a proteção a longo pra-
zo das espécies, habitats e ecossistemas, além da
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a
simplificação dos sistemas naturais;

VI – proteção integral: manutenção dos ecossis-
temas livres de alterações causadas por interferência
humana, admitido apenas o uso indireto dos seus
atributos naturais;

VII – conservação in situ: conservação de ecos-
sistemas e habitats naturais e a manutenção e recu-
peração de populações viáveis de espécies em seus
meios naturais e, no caso de espécies domesticadas
ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características;

VIII – manejo: todo e qualquer procedimento
que vise assegurar a conservação da diversidade bio-
lógica e dos ecossistemas;

IX – uso indireto: aquele que não envolve con-
sumo, coleta, dano ou destruição dos recursos natu-
rais;

X – uso direto: aquele que envolve coleta e uso,
comercial ou não, dos recursos naturais;
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XI – uso sustentável: exploração do ambiente
de maneira a garantir a perenidade dos recursos am-
bientais renováveis e dos processos ecológicos,
mantendo a biodiversidade e os demais atributos
ecológicos, de forma socialmente justa e economica-
mente viável;

XII – extrativismo: sistema de exploração base-
ado na coleta e extração, de modo sustentável, de re-
cursos naturais renováveis;

XIII – recuperação: restituição de um ecossiste-
ma ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, que pode ser diferente de
sua condição original;

XIV – restauração: restituição de um ecossiste-
ma ou de uma população silvestre degradada o mais
próximo possível da sua condição original;

XV – população tradicional: grupos humanos
culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo,
três gerações em um determinado ecossistema, his-
toricamente reproduzindo seu modo de vida, em es-
treita dependência do meio natural para sua subsis-
tência e utilizando os recursos naturais de forma sus-
tentável;

XVI – zoneamento: definição de setores ou zo-
nas em uma unidade de conservação com objetivos
de manejo e normas específicas, com o propósito de
proporcionar os meios e as condições para que todos
os objetivos da unidade possam ser alcançados de
forma harmônica e eficaz;

XVII – plano de manejo: documento técnico me-
diante o qual, com fundamento nos objetivos gerais
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o uso
da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à ges-
tão da unidade;

XVIII – zona de amortecimento: o entorno de
uma unidade de conservação, onde as atividades hu-
manas estão sujeitas a normas e restrições específi-
cas, com o propósito de minimizar os impactos nega-
tivos sobre a unidade; e

XIX – corredores ecológicos: porções de ecos-
sistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades
de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de
genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão
de espécies e a recolonização de áreas degradadas,
bem como a manutenção de populações que deman-
dam para sua sobrevivência áreas com extensão ma-
ior do que aquela das unidades individuais.

CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza – SNUC

Art. 3º O Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza – SNUC é constituído pelo con-
junto das unidades de conservação federal, estaduais
e municipais, de acordo com o disposto nesta lei.

Art. 4º O SNUC tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a manutenção da diversidade

biológica e dos recursos genéticos no território nacio-
nal e nas águas jurisdicionais;

II – proteger as espécies ameaçadas de extin-
ção no âmbito regional e nacional;

III – contribuir para a preservação e a restaura-
ção da diversidade de ecossistemas naturais;

IV – promover o desenvolvimento sustentável a
partir dos recursos naturais;

V – promover a utilização dos princípios e práti-
cas de conservação da natureza no processo de de-
senvolvimento;

VI – proteger paisagens naturais e pouco altera-
das de notável beleza cênica;

VII – proteger as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica,
arqueológica, paleontológica e cultural;

VIII – proteger e recuperar recursos hídricos e
edáficos;

IX – recuperar ou restaurar ecossistemas degra-
dados;

X – proporcionar meios e incentivos para ativi-
dades de pesquisa científica, estudos e monitora-
mento ambiental;

XI – valorizar econômica e socialmente a diver-
sidade biológica;

XII – favorecer condições e promover a educa-
ção e interpretação ambiental, a recreação em conta-
to com a natureza e o turismo ecológico;

XIII – proteger os recursos naturais necessários
à subsistência de populações tradicionais, respeitan-
do e valorizando seu conhecimento e sua cultura e
promovendo-as social e economicamente.

Art. 5º O SNUC será regido por diretrizes que:
I – assegurem que no conjunto das unidades de

conservação estejam representadas amostras signifi-
cativas e ecologicamente viáveis das diferentes po-
pulações, habitats e ecossistemas do território nacio-
nal e das águas jurisdicionais, salvaguardando o pa-
trimônio biológico existente;

II – assegurem os mecanismos e procedimen-
tos necessários ao envolvimento da sociedade no es-
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tabelecimento e na revisão da política nacional de
unidades de conservação;

III – assegurem a participação efetiva das popu-
lações locais na criação, implantação e gestão das
unidades de conservação;

IV – busquem o apoio e a cooperação de organi-
zações não-governamentais, de organizações priva-
das e pessoas físicas para o desenvolvimento de es-
tudos, pesquisas científicas, práticas de educação
ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico,
monitoramento, manutenção e outras atividades de
gestão das unidades de conservação;

V – incentivem as populações locais e as orga-
nizações privadas a estabelecerem e administrarem
unidades de conservação dentro do sistema nacio-
nal;

VI – assegurem, nos casos possíveis, a susten-
tabilidade econômica das unidades de conservação;

VII – permitam o uso das unidades de conserva-
ção para a conservação in situ de populações das
variantes genéticas selvagens dos animais e plantas
domesticados e recursos genéticos silvestres;

VIII – assegurem que o processo de criação e a
gestão das unidades de conservação sejam feitos de
forma integrada com as políticas de administração
das terras e águas circundantes, considerando as
condições e necessidades sociais e econômicas lo-
cais;

IX – considerem as condições e necessidades
das populações locais no desenvolvimento e adapta-
ção de métodos e técnicas de uso sustentável dos re-
cursos naturais;

X – garantam às populações tradicionais cuja
subsistência dependa da utilização de recursos natu-
rais existentes no interior das unidades de conserva-
ção meios de subsistência alternativos ou a justa in-
denização pelos recursos perdidos;

XI – garantam uma alocação adequada dos re-
cursos financeiros necessários para que, uma vez cri-
adas, as unidades de conservação possam ser geri-
das de forma eficaz e atender aos seus objetivos;

XII – busquem conferir às unidades de conser-
vação, nos casos possíveis e respeitadas as conve-
niências da administração, autonomia administrativa
e financeira; e

XIII – busquem proteger grandes áreas por meio
de um conjunto integrado de unidades de conserva-
ção de diferentes categorias, próximas ou contíguas,
e suas respectivas zonas de amortecimento e corre-
dores ecológicos, integrando as diferentes atividades
de preservação da natureza, uso sustentável dos re-

cursos naturais e restauração e recuperação dos
ecossistemas.

Art. 6º O SNUC será gerido pelos seguintes ór-
gãos, com as respectivas atribuições:

I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, com as atri-
buições de acompanhar a implementação do Siste-
ma;

II – Órgão central: o Ministério do Meio Ambien-
te, com a finalidade de coordenar o Sistema; e

III – Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, os órgãos estaduais e municipais, com a
função de implementar o SNUC, subsidiar as propos-
tas de criação e administrar as unidades de conserva-
ção federal, estaduais e municipais, nas respectivas
esferas de atuação.

Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, ex-
cepcionalmente e a critério do Conama, unidades de
conservação estaduais e municipais que, concebidas
para atender a peculiaridades regionais ou locais,
possuam objetivos de manejo que não possam ser
satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria
prevista nesta lei e cujas características permitam,
em relação a estas, uma clara distinção.

CAPÍTULO III
Das Categorias de Unidades de Conservação

Art. 7º As unidades de conservação integrantes
do SNUC dividem-se em dois grupos, com caracterís-
ticas específicas:

I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
§ lº O objetivo básico das Unidades de Proteção

Integral é preservar a natureza, sendo admitido ape-
nas o uso indireto dos seus recursos naturais, com
exceção dos casos previstos nesta lei.

§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso
Sustentável é compatibilizar a conservação da natu-
reza com o uso sustentável de parcela dos seus re-
cursos naturais.

Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Inte-
gral é composto pelas seguintes categorias de unida-
de de conservação:

I – Estação Ecológica;
II – Reserva Biológica;
III – Parque Nacional;
IV – Monumento Natural;
V – Refúgio de Vida Silvestre.
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Art. 9º A Estação Ecológica tem como objetivo a
preservação da natureza e a realização de pesquisas
científicas.

§ lº A Estação Ecológica é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo
com o que dispõe a lei.

§ 2º É proibida a visitação pública, exceto quan-
do com objetivo educacional, de acordo com o que
dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regula-
mento específico.

§ 3º A pesquisa científica depende de autoriza-
ção prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições
por este estabelecidas, bem como àquelas previstas
em regulamento.

§ 4º Na Estação Ecológica só podem ser permi-
tidas alterações dos ecossistemas no caso de:

I – medidas que visem a restauração de ecos-
sistemas modificados;

II – manejo de espécies com o fim de preservar
a diversidade biológica;

III – coleta de componentes dos ecossistemas
com finalidades científicas;

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o
ambiente seja maior do que aquele causado pela sim-
ples observação ou pela coleta controlada de compo-
nentes dos ecossistemas, em uma área correspon-
dente a no máximo três por cento da extensão total da
unidade e até o limite de um mil e quinhentos hecta-
res.

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo
a preservação integral da biota e demais atributos na-
turais existentes em seus limites, sem interferência
humana direta ou modificações ambientais, excetu-
ando-se as medidas de recuperação de seus ecossis-
temas alterados e as ações de manejo necessárias
para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a di-
versidade biológica e os processos ecológicos natu-
rais.

§ 1º A Reserva Biológica é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo
com o que dispõe a lei.

§ 2º É proibida a visitação pública, exceto aque-
la com objetivo educacional, de acordo com regula-
mento específico.

§ 3º A pesquisa científica depende de autoriza-
ção prévia do órgáo responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas
em regulamento.

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo
básico a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibi-
litando a realização de pesquisas científicas e o de-
senvolvimento de atividades de educação e interpre-
tação ambiental, de recreação em contato com a na-
tureza e de turismo ecológico.

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites serão desapropriadas, de acordo
com o que dispõe a lei.

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e
restrições estabelecidas no Plano de Manejo da uni-
dade, às normas estabelecidas pelo órgáo responsá-
vel por sua administração, e àquelas previstas em re-
gulamento.

§ 3º A pesquisa científica depende de autoriza-
ção prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições
por este estabelecidas, bem como àquelas previstas
em regulamento.

§ 4º As unidades dessa categoria, quando cria-
das pelo Estado ou Município, serão denominadas,
respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.

Art. 12. O Monumento Natural tem como objeti-
vo básico preservar sítios naturais raros, singulares
ou de grande beleza cênica.

§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído
por áreas particulares, desde que seja possível com-
patibilizar os objetivos da unidade com a utilização da
terra e dos recursos naturais do local pelos proprietá-
rios.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objeti-
vos da área e as atividades privadas ou não havendo
aqüiescência do proprietário às condições propostas
pelo órgão responsável pela administração da unida-
de para a coexistência do Monumento Natural com o
uso da propriedade, a área deve ser desapropriada,
de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às condi-
ções e restrições estabelecidas no Plano de Manejo
da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão res-
ponsável por sua administração e àquelas previstas
em regulamento.

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como
objetivo proteger ambientes naturais onde se assegu-
ram condições para a existência ou reprodução de
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espécies ou comunidades da flora local e da fauna re-
sidente ou migratória.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser consti-
tuído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utiliza-
ção da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objeti-
vos da área e as atividades privadas ou não havendo
aqüiescência do proprietário às condições propostas
pelo órgão responsável pela administração da unida-
de para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre
com o uso da propriedade, a área deve ser desapro-
priada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às normas e
restrições estabelecidas no Plano de Manejo da uni-
dade, às normas estabelecidas pelo órgáo responsá-
vel por sua administração, e àquelas previstas em re-
gulamento.

§ 4º A pesquisa científica depende de autoriza-
ção prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições
por este estabelecidas, bem como àquelas previstas
em regulamento.

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de
Uso Sustentável seguintes categorias de unidade de
conservação:

I – Área de Proteção Ambiental;
II – Área de Relevante Interesse Eco-

lógico;
III – Floresta Nacional;
IV – Reserva Extrativista;
V – Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento

Sustentável; e
VII – Reserva Particular do Patrimônio

Natural. ..........................................................
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma

área em geral extensa, com um certo grau de ocupa-
ção humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes
para a qualidade de vida e o bem-estar das popula-
ções humanas, e tem como objetivos básicos prote-
ger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída
por terras públicas ou privadas.

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, po-
dem ser estabelecidas normas e restrições para a uti-

lização de uma propriedade privada localizada em
uma Área de Proteção Ambiental.

§ 3º As condições para a realização de pesquisa
científica e visitação pública nas áreas sob domínio
público serão estabelecidas pelo órgão gestor da uni-
dade.

§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe
ao proprietário estabelecer as condições para pesqui-
sa e visitação pelo público, observadas as exigências
e restrições legais.

§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de
um Conselho presidido pelo órgao responsável por
sua administração e constituído por representantes
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade
civil e da população residente, conforme se dispuser
no regulamento desta Lei.

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológi-
co é uma área em geral de pequena extensão, com
pouca ou nenhuma ocupação humana, com caracte-
rísticas naturais extraordinárias ou que abriga exem-
plares raros da biota regional, e tem como objetivo
manter os ecossistemas naturais de importância regi-
onal ou local e regular o uso admissível dessas áreas,
de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de con-
servação da natureza.

§ 1º A Área de Relevante Interesse Ecológico é
constituída por terras públicas ou privadas.

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, po-
dem ser estabelecidas normas e restrições para a uti-
lização de uma propriedade privada localizada em
uma Área de Relevante Interesse Ecológico.

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com co-
bertura florestal de espécies predominantemente na-
tivas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sus-
tentável dos recursos florestais e a pesquisa científi-
ca, com ênfase em métodos para exploração susten-
tável de florestas nativas.

§ 1º A Floresta Nacional é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites devem ser desapropriadas de acordo
com o que dispõe a lei.

§ 2º Nas Florestas Nacionais é admitida a per-
manência de populações tradicionais que a habitam
quando de sua criação, em conformidade com o dis-
posto em regulamento e no Plano de Manejo da uni-
dade.

§ 3º A visitação pública é permitida, condiciona-
da às normas estabelecidas para o manejo da unida-
de pelo órgão responsável por sua administração.

§ 4º A pesquisa é permitida e incentivada, sujei-
tando-se à prévia autorização do órgão responsável
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pela administração da unidade, às condições e restri-
ções por este estabelecidas e àquelas previstas em
regulamento.

§ 5º A Floresta Nacional disporá de um Conse-
lho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por
sua administração e constituído por representantes
de órgãos públicos, de organizações da sociedade ci-
vil e, quando for o caso, das populações tradicionais
residentes.

§ 6º A unidade desta categoria, quando criada
pelo Estado ou Município será denominada, respecti-
vamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utili-
zada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, comple-
mentarmente, na agricultura de subsistência e na cri-
ação de animais de pequeno porte, e tem como obje-
tivos básicos proteger os meios de vida e a cultura
dessas populações, e assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade.

§ 1º A Reserva Extrativista é de domínio público,
com uso concedido às populações extrativistas tradi-
cionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em
regulamentação específica, sendo que as áreas parti-
culares incluídas em seus limites devem ser desapro-
priadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º A Reserva Extrativista será gerida por um
Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão respon-
sável por sua administração e constituído por repre-
sentantes de órgãos públicos, de organizações da so-
ciedade civil e das populações tradicionais residentes
na área, conforme se dispuser em regulamento e no
ato de criação da unidade.

§ 3º A visitação pública é permitida, desde que
compatível com os interesses locais e de acordo com
o disposto no Plano de Manejo da área.

§ 4º A pesquisa científica é permitida e incenti-
vada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da unidade, às condi-
ções e restrições por este estabelecidas e às normas
previstas em regulamento.

§ 5º O Plano de Manejo da Unidade será apro-
vado pelo seu Conselho Deliberativo.

§ 6º São proibidas a exploração de recursos mi-
nerais e a caça amadorística ou profissional.

§ 7º A exploração comercial de recursos madei-
reiros só será admitida em bases sustentáveis e em
situações especiais e complementares às demais ati-
vidades desenvolvidas na Reserva Extrativista, con-
forme o disposto em regulamento e no Plano de Ma-
nejo da unidade.

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural
com populações animais de espécies nativas, terres-
tres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequa-
das para estudos técnico-científicos sobre o manejo
econômico sustentável de recursos faunísticos.

§ 1º A Reserva de Fauna é de posse e domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas
em seus limites devem ser desapropriadas de acordo
com o que dispõe a lei.

§ 2º A visitação pública pode ser permitida, des-
de que compatível com o manejo da unidade e de
acordo com as normas estabelecidas pelo órgão res-
ponsável por sua administração.

§ 3º É proibido o exercício da caça amadorística
ou profissional.

§ 4º A comercialização dos produtos e subpro-
dutos resultantes das pesquisas obedecerá ao dis-
posto nas leis sobre fauna e regulamentos.

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Susten-
tável é uma área natural que abriga populações tradi-
cionais, cuja existência baseia-se em sistemas sus-
tentáveis de exploração dos recursos naturais, de-
senvolvidos ao longo de gerações e adaptados às
condições ecológicas locais e que desempenham um
papel fundamental na proteção da natureza e na ma-
nutenção da diversidade biológica.

§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios
necessários para a reprodução e a melhoria dos mo-
dos e da qualidade de vida e exploração dos recursos
naturais das populações tradicionais, bem como valo-
rizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as
técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por
estas populações.

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
é de domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser, quando neces-
sário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a
lei.

§ 3º O uso das áreas ocupadas pelas popula-
ções tradicionais será regulado de acordo com o dis-
posto no art. 23 desta Lei e em regulamentação espe-
cífica.

§ 4º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido
pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e das populações
tradicionais residentes na área, conforme se dispuser
em regulamento e no ato de criação da unidade.
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§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguin-
tes condições:

I – é permitida e incentivada a visitação pública,
desde que compatível com os interesses locais e de
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;

II – é permitida e incentivada a pesquisa científi-
ca voltada à conservação da natureza, à melhor rela-
ção das populações residentes com seu meio e à
educação ambiental, sujeitando-se à prévia autoriza-
ção do órgão responsável pela administração da uni-
dade, às condições e restrições por este estabeleci-
das e às normas previstas em regulamento;

III – deve ser sempre considerado o equilíbrio
dinâmico entre o tamanho da população e a conser-
vação; e

IV – é admitida a exploração de componentes
dos ecossistemas naturais em regime de manejo sus-
tentável e a substituição da cobertura vegetal por es-
pécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamen-
to, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.

§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desen-
volvimento Sustentável definirá as zonas de proteção
integral, de uso sustentável e de amortecimento e
corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conse-
lho Deliberativo da unidade.

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural é uma área privada, gravada com perpetuidade,
com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

§ 1º O gravame de que trata este artigo constará
de termo de compromisso assinado perante o órgão
ambiental, que verificará a existência de interesse pú-
blico, e será averbado à margem da inscrição no Re-
gistro Público de Imóveis.

§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em
regulamento:

I – a pesquisa científica;

II – a visitação com objetivos turísticos, recreati-
vos e educacionais;

III – a extração de recursos naturais, exceto ma-
deira, que não coloque em risco as espécies ou os
ecossistemas que justificaram a criação da unidade.

§ 3º Os órgãos integrantes do SNUC, sempre
que possível e oportuno, prestarão orientação técnica
e científica ao proprietário de Reserva Particular do
Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de
Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.

CAPÍTULO IV
Da Criação, Implantação e

Gestão das Unidades De conservação

Art. 22. As unidades de conservação são cria-
das por ato do Poder Público.

§ 1º Na lei de criação devem constar os seus ob-
jetivos básicos, o memorial descritivo do perímetro da
área, o órgão responsável por sua administração e,
no caso das Reservas Extrativistas, das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável e, quando for o caso
das Florestas Nacionais, a população tradicional des-
tinatária.

§ 2º A criação de uma unidade de conservação
deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta
pública que permitam identificar a localização, a di-
mensão e os limites mais adequados para a unidade,
conforme se dispuser em regulamento.

§ 3º No processo de consulta de que trata o pa-
rágrafo anterior, o Poder Público é obrigado a forne-
cer informações adequadas e inteligíveis à população
local e as outras partes interessadas.

§ 4º Na criação de Estação Ecológica ou Reser-
va Biológica não é obrigatória a consulta de que trata
o § 2º deste artigo.

§ 5º As unidades de conservação do grupo de
Uso Sustentável podem ser transformadas total ou
parcialmente em unidades do grupo de Proteção Inte-
gral, por instrumento normativo do mesmo nível hie-
rárquico do que criou a unidade, desde que obedeci-
dos os procedimentos de consulta estabelecidos no §
2º deste artigo.

§ 6º A ampliação dos limites de uma unidade de
conservação, sem modificação dos seus limites origi-
nais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita
por instrumento normativo do mesmo nível hierárqui-
co do que criou a unidade, desde que obedecidos os
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º des-
te artigo.

§ 7º A desafetação ou redução dos limites de
uma unidade de conservação só pode ser feita medi-
ante lei específica.

Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pe-
las populações tradicionais nas Reservas Extrativis-
tas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável se-
rão regulados por contrato, conforme se dispuser no
regulamento desta lei.

§ 1º As populações de que trata este artigo obri-
gam-se a participar da preservação, recuperação, de-
fesa e manutenção da unidade de conservação.
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§ 2º O uso dos recursos naturais pelas popula-
ções de que trata este artigo obedecerá às seguintes
normas:

I – proibição do uso de espécies localmente
ameaçadas de extinção ou de práticas que danifi-
quem os seus habitats;

II – proibição de práticas ou atividades que im-
peçam a regeneração natural dos ecossistemas;

III – demais normas estabelecidas na legisla-
ção, no Plano de Manejo da unidade de conservação
e no contrato de concessão de direito real de uso.

Art. 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre
que influirem na estabilidade do ecossistema, inte-
gram os limites das unidades de conservação.

Art. 25. As unidades de conservação, exceto
Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de
amortecimento e, quando conveniente, corredores
ecológicos.

§ 1º O órgão responsável pela administração da
unidade estabelecerá normas específicas regula-
mentando a ocupação e o uso dos recursos da zona
de amortecimento e dos corredores ecológicos de
uma unidade de conservação.

§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos
corredores ecológicos e as respectivas normas de
que trata o parágrafo anterior poderão ser definidas
no ato de criação da unidade ou posteriormente.

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades
de conservação de categorias diferentes ou não, pró-
ximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mo-
saíco, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma
integrada e participativa, considerando-se os seus
distintos objetivos de conservação, de forma a com-
patibilizar a presença da biodiversidade, a valoriza-
ção da sociodiversidade e o desenvolvimento susten-
tável no contexto regional.

Parágrafo único. O regulamento desta Lei dis-
porá sobre a forma de gestão integrada do conjunto
das unidades.

Art. 27. As unidades de conservação devem dis-
por de um Plano de Manejo.

§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da
unidade de conservação, sua zona de amortecimento
e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o
fim de promover sua integração à vida econômica e
social das comunidades vizinhas.

§ 2º Na elaboração, atualização e implementa-
ção do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas,
das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das

Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das
Florestas

Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse
Ecológico, será assegurada a ampla participação da
população residente.

§ 3º O Plano de Manejo de uma unidade de con-
servação deve ser elaborado no prazo de cinco anos
a partir da data de sua criação.

Art. 28. São proibidas, nas unidades de conser-
vação, quaisquer alterações, atividades ou modalida-
des de utilização em desacordo com os seus objeti-
vos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano
de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvi-
das nas unidades de conservação de proteção inte-
gral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a
integridade dos recursos que a unidade objetiva pro-
teger, assegurando-se às populações tradicionais
porventura residentes na área as condições e os mei-
os necessários para a satisfação de suas necessida-
des materiais, sociais e culturais.

Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo
de Proteção Integral disporá de um Conselho Consul-
tivo, presidido pelo órgão responsável por sua admi-
nistração e constituído por representantes de órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil, por pro-
prietários de terras localizadas em Refúgio de Vida
Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso,
e, na hipótese prevista no § 2º do art. 42, das popula-
ções tradicionais residentes, conforme se dispuser
em regulamento e no ato de criação da unidade.

Art. 30. As unidades de conservação podem ser
geridas por organizações da sociedade civil de inte-
resse público com objetivos afins aos da unidade, me-
diante instrumento a ser firmado com o órgão respon-
sável por sua gestão.

Art. 31. É proibida a introdução nas unidades de
conservação de espécies não autóctones.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as
Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Naciona-
is, as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desen-
volvimento Sustentável, bem como os animais e plan-
tas necessários à administração e às atividades das
demais categorias de unidades de conservação, de
acordo com o que se dispuser em regulamento e no
Plano de Manejo da unidade.

§ 2º Nas áreas particulares localizadas em Re-
fúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais po-
dem ser criados animais domésticos e cultivadas
plantas considerados compatíveis com as finalidades
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da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Pla-
no de Manejo.

Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão
com a comunidade científica com o propósito de in-
centivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fau-
na, a flora e a ecologia das unidades de conservação
e sobre formas de uso sustentável dos recursos natu-
rais, valorizando-se o conhecimento das populações
tradicionais.

§ 1º As pesquisas científicas nas unidades de
conservação não podem colocar em risco a sobrevi-
vência das espécies integrantes dos ecossistemas
protegidos.

§ 2º A realização de pesquisas científicas nas
unidades de conservação, exceto Área de Proteção
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natu-
ral, depende de aprovação prévia e está sujeita à fis-
calização do órgão responsável por sua administra-
ção.

§ 3º Os órgãos competentes podem transferir
para as instituições de pesquisa nacionais, mediante
acordo, a atribuição de aprovar a realização de pes-
quisas científicas e de credenciar pesquisadores para
trabalharem nas unidades de conservação.

Art. 33. A exploração comercial de produtos,
subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a
partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou
culturais ou da exploração da imagem de unidade de
conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e
Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá
de prévia autorização e sujeitará o explorador a paga-
mento, conforme disposto em regulamento.

Art. 34. Os órgãos responsáveis pela adminis-
tração das unidades de conservação podem receber
recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais
ou internacionais, com ou sem encargos, provenien-
tes de organizações privadas ou públicas ou de pes-
soas físicas que desejarem colaborar com a sua con-
servação.

Parágrafo único. A administração dos recursos
obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes se-
rão utilizados exclusivamente na sua implantação,
gestão e manutenção.

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de
conservação do Grupo de Proteção Integral mediante
a cobrança de taxa de visitação e outras rendas de-
correntes de arrecadação, serviços e atividades da
própria unidade serão aplicados de acordo com os
seguintes critérios:

I – até cinqüenta por cento, e não menos que
vinte e cinco por cento, na implementação, manuten-
ção, e gestão da própria unidade;

II – até cinqüenta por cento, e não menos que
vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das
unidades de conservação do Grupo;

III – até cinqüenta por cento, e não menos que
quinze por cento, na implementação, manutenção e
gestão de outras unidades de conservação do Grupo
de Proteção Integral.

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental
de empreendimentos de significativo impacto ambi-
ental, assim considerado pelo órgão ambiental com-
petente, com fundamento em estudo de impacto am-
biental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreen-
dedor é obrigado a apoiar a implantação e manuten-
ção de unidade de conservação do Grupo de Prote-
ção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e
no regulamento desta Lei.

§ 1º O montante de recursos a ser destinado
pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser
inferior a meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento, sendo o per-
centual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de
acordo com o grau de impacto ambiental causado
pelo empreendimento.

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete
unidade(s) de conservação a ser(em) beneficiada(s),
considerando apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o
empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a
criação de nova(s) unidade(s) de conservação.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade
de conservação específica ou sua zona de amorteci-
mento, o licenciamento a que se refere o caput deste
artigo só poderá ser concedido mediante autorização
do órgão responsável por sua administração, e a uni-
dade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo
de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiári-
as da compensação definida neste artigo.

CAPÍTULO V
Dos Incentivos, Isenções e Penalidades

Art. 37. As parcelas de propriedades privadas
incluídas e mantidas em Refúgios de Vida Silvestre e
em Monumentos Naturais, bem como a área das Re-
servas Particulares do Patrimônio Natural, são consi-
deradas áreas de interesse ecológico para proteção
dos ecossistemas, para fins de isenção do Imposto
Territorial Rural, exercendo sua função social.

Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas
ou jurídicas que importem inobservância aos precei-
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tos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em
dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais
das unidades de conservação, bem como às suas
instalações e às zonas de amortecimento e corredo-
res ecológicos, sujeitam os infratores às sanções pre-
vistas em lei.

Art. 39. Dê-se ao art. 40 da Lei nº 9.605, de 13
de fevereiro de 1998, a seguinte redação:

“Art. 40. Causar significativo dano à flora, à fau-
na e aos demais atributos naturais das Unidades de
Conservação de Proteção Integral e das suas zo-
nas de amortecimento:

Pena – reclusão, de dois a seis anos.
§ 1º Entende-se por Unidades de Conserva-

ção de Proteção Integral as Estações Ecológicas,
as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os
Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silves-
tre.

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação de Proteção Integral será considera-
da circunstância agravante para a fixação da pena.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será redu-
zida à metade."

Art. 40. Acrescente-se à Lei nº 9.605, de 13 de
fevereiro de 1998, o seguinte art. 40-A:

“Art. 40-A. Causar significativo dano à flora, à
fauna e aos demais atributos naturais das Unidades
de Conservação de Uso Sustentável e das suas zo-
nas de amortecimento:

Pena – reclusão, de um a três anos.
§ lº Entende-se por Unidades de Conservação

de uso
Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental,

as Áreas
Relevante Interesse Ecológico, as Florestas

Nacionais, Reservas Extrativistas, as Reservas de
Fauna, as Reservas Desenvolvimento Sustentável
e as Reservas Particulares Patrimônio Natural.

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação de Uso Sustentável será considerada
circunstância agravante para a fixação da pena.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será redu-
zida à metade."

CAPÍTULO VI
das Reservas da Biosfera

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo,
adotado internacionalmente, de gestão integrada,

participativa e sustentável dos recursos naturais,
com os objetivos básicos de preservação da diver-
sidade biológica, o desenvolvimento de atividades
de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educa-
ção ambiental, o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida das populações.

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:
1 – uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à

proteção integral da natureza;
II – uma ou várias zonas de amortecimento,

onde admitidas atividades que não resultem em
dano para as áreas-núcleo; e

III – uma ou várias zonas de transição, sem li-
mites rígidos, onde o processo de ocupação e o ma-
nejo dos recursos naturais são planejados e condu-
zidos de modo participativo e em bases sustentáve-
is.

§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por
áreas de domínio público ou privado.

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada
por unidades de conservação já criadas pelo Poder
Público, respeitadas as normas legais que discipli-
nam o manejo de cada categoria específica.

§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um
conselho deliberativo, formado por representantes
de instituições públicas, de organizações da socie-
dade civil e da população residente, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de constituição
da unidade.

§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo
Programa Intergovernamental “O Homem e a Bios-
fera – MAB”, estabelecido pela Unesco organiza-
ção, do qual o Brasil é membro.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 42. As populações tradicionais residentes
em unidades de conservação nas quais sua perma-
nência não seja permitida serão indenizadas ou
compensadas pelas benfeitorias existentes e devi-
damente realocadas pelo Poder Público, em local e
condições acordados entre as partes.

§ 1º O Poder Público, por meio do órgão com-
petente, priorizará o reassentamento das popula-
ções tradicionais a serem realocadas.

§ 2º Até que seja possível efetuar o reassenta-
mento de que trata este artigo, serão estabelecidas
normas e ações especificas destinadas a compati-
bilizar a presença das populações tradicionais resi-
dentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo
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dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos
locais de moradia destas populações, asseguran-
do-se a sua participação na elaboração das referidas
normas e ações.

§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo anterior,
as normas regulando o prazo de permanência e suas
condições serão estabelecidas em regulamento.

Art. 43. O Poder Público fará o levantamento na-
cional das terras devolutas, com o objetivo de definir
áreas destinadas à conservação da natureza, no pra-
zo de cinco anos após a publicação desta Lei.

Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras desti-
nam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua
destinação para fins diversos deve ser precedida de
autorização do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Estão dispensados da autori-
zação citada no caput os órgãos que se utilizam das
citadas ilhas por força de dispositivos legais ou quan-
do decorrente de compromissos legais assumidos.

Art. 45. Excluem-se das indenizações referen-
tes à regularização fundiária das unidades de conser-
vação, derivadas ou não de desapropriação:

I - as áreas que contenham vegetações consi-
deradas de preservação permanente, conforme des-
critas no art. 2º da Lei no 4.771 de 15 de setembro de
1965;

II - as áreas de reserva legal que não forem ob-
jeto de plano de manejo florestal sustentado ou estu-
do de impacto ambiental aprovados pelo órgão com-
petente;

III - as espécies arbóreas declaradas imunes de
corte pelo Poder Público;

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante;

V - o resultado de cálculo efetuado mediante a
operação de juros compostos;

VI - as áreas que não tenham prova de domínio
inequívoco e anterior à criação da unidade.

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento
de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em
geral, em unidades de conservação onde estes equi-
pamentos são admitidos depende de prévia aprova-
ção do órgão responsável por sua administração,
sem prejuízo da necessidade de elaboração de estu-
dos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único. Esta mesma condição se apli-
ca à zona de amortecimento das unidades do Grupo
de Proteção Integral, bem como às áreas de proprie-
dade privada inseridas nos limites dessas unidades e
ainda não indenizadas.

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado,
responsável pelo abastecimento de água ou que faça
uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção
proporcionada por uma unidade de conservação,
deve contribuir financeiramente para a proteção e im-
plementação da unidade, de acordo com o disposto
em regulamentação específica.

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado,
responsável pela geração e distribuição de energia
elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma
unidade de conservação, deve contribuir financeira-
mente para a proteção e implementação da unidade,
de acordo com o disposto em regulamentação espe-
cífica.

Art. 49. A área de uma unidade de conservação
do Grupo de Proteção Integral é considerada zona ru-
ral, para os efeitos legais.

Parágrafo único. A zona de amortecimento das
unidades de conservação de que trata este artigo,
uma vez definida formalmente, não pode ser transfor-
mada em zona urbana.

Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organi-
zará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades
de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos
órgãos estaduais e municipais competentes.

§ 1º O Cadastro a que se refere este artigo con-
terá os dados principais de cada unidade de conser-
vação, incluindo, dentre outras características rele-
vantes, informações sobre espécies ameaçadas de
extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima,
solos e aspectos socioculturais e antropológicos.

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente divulgará e
colocará à disposição do público interessado os da-
dos constantes do Cadastro.

Art. 51. O Poder Executivo Federal submeterá à
apreciação do Congresso Nacional, a cada dois anos,
um relatório de avaliação global da situação das uni-
dades de conservação federais do País.

Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indi-
car as áreas que compõem o SNUC.

Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodi-
camente uma relação revista e atualizada das espéci-
es da flora e da fauna ameaçadas de extinção no ter-
ritório brasileiro.

Parágrafo único. O Ibama incentivará os com-
petentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem
relações equivalentes abrangendo suas respectivas
áreas de jurisdição.

Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode per-
mitir a captura de exemplares de espécies ameaça-
das de extinção destinadas a programas de criação
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em cativeiro ou formação de coleções científicas, de
acordo com o disposto nesta Lei e em regulamenta-
ção especifica.

Art. 55. As unidades de conservação e áreas pro-
tegidas criadas com base nas legislações anteriores e
que não pertençam às categorias previstas nesta Lei
serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até
dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com
base na categoria e função para as quais foram cria-
das, conforme o disposto no regulamento desta Lei.

Art. 56. A presença de população tradicional
em uma unidade de conservação do grupo de Pro-
teção Integral criada em função de legislação ante-
rior obriga o Poder Público, no prazo de cinco anos
a partir da vigência desta Lei, prorrogável por igual
período, a adotar uma das seguintes medidas:

I - reassentar a população tradicional, nos ter-
mos do art. 42 desta Lei; ou

II - reclassificar a área ocupada pela popula-
ção tradicional em Reserva Extrativista ou Reserva
de Desenvolvimento Sustentável, conforme o dis-
posto em regulamento.

Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela
execução das políticas ambiental e indigenista de-
verão instituir grupos de trabalho para, no prazo de
cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei,
propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à
regularização das eventuais superposições entre
áreas indígenas e unidades de conservação.

Parágrafo único. No ato de criação dos grupos
de trabalho serão fixados os participantes, bem
como a estratégia de ação e a abrangência dos tra-
balhos, garantida a participação das comunidades
envolvidas.

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo
de cento e oitenta dias a partir da data da sua publi-
cação.

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 60. Revogam-se os arts. 5º e 6º da Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5º da Lei
5.197, de 3 de janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei
6.938, de 31 de agosto de 1981.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 376, DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1999 (nº
2.892/92, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que regulamenta o art. 225, §
1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, ins-
titui o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção da Natureza e dá outras providências.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ju-
vêncio da Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-
cendo a redação final ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 47,de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 699, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 47, de 2000 (nº 341, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2000 (nº
341, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre a Supressão de Vis-
tos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço, ce-
lebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Angola, em
Luanda, em 31 de maio de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Junior,
Relator – Ademir Andrade – Carlos Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 699, DE 2000
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Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 47, de 2000 (nº 341, de
1999, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, –––, Presidente do Senado Federal, nos termos do art
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o texto do Acordo sobre a
Supressão de Vistos em Passaportes Di-
plomáticos e de Serviço, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de
Angola, em Luanda, em 31 de maio de
1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº É aprovado o texto do Acordo sobre a Su-

pressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de
Serviço, celebrado entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República de Ango-
la, em Luanda, em 31 de maio de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revirão do referido Acordo, bem como qua-
isquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encar-
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio-
nal.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,

requeiro à dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2000 (nº 341/99,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre a Supressão de Vistos em Passaportes
Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Angola, em Luanda, em 31 de maio de
1999.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Sena-
dor Pedro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre-
ciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecen-
do a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 126, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 700, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 126, de 2000 (nº 404, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2000 (nº
404, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Israel sobre Isen-
ção de Vistos para Titulares de Passaportes Naciona-
is Válidos, celebrado em Brasília, em 1º de setembro
de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de junho de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Nabor Junior,
Relator – Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 700, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra-
sil e o Governo de Israel sobre Isenção
de Vistos para Titulares de Passaportes
Nacionais Válidos, celebrado em Brasília,
em 1º de setembro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
de Israel sobre Isenção de Vistos para Titulares de
Passaportes Nacionais Válidos, celebrado em Brasí-
lia, 1º de setembro de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal acarretem encar-
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio-
nal.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 378, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento interno,

requeiro à dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2000 (nº
404/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo de Israel sobre Isenção
de Vistos para Titulares de Passaportes Nacionais
Válidos, celebrado em Brasília, em 1º de setembro de
1999.

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Pe-
dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apre-
ciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Pas-

sa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 364,
de 2000, de urgência, lido no Expediente, para o Pro-
jeto de Resolução nº 25, de 2000.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segun-

da sessão deliberativa ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, II, do Regimento Interno, ou seja,
na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Pas-
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 365,
de 2000, de urgência, lido no Expediente, para o Pro-
jeto de Resolução nº 64, de 2000, Mensagem nº
131/2000.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segun-

da sessão deliberativa ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, II, do Regimento Interno, ou seja,
na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 379, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Resolução nº 65, de 2000, oriundo da Mensagem
nº132, de 2000, que autoriza a contratação de opera-
ção de crédito externo, nos valores de
US$167,998,250.00 (cento e sessenta e sete milhões
novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinqüen-
ta dólares norte-americanos) e US$44,646,750.00
(quarenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e
seis mil, setecentos e cinqüenta dólares nor-
te-americanos), entre a República Federativa do Bra-
sil e o Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, destina-
das a primeira, ao financiamento de oitenta e cinco
por cento no valor dos bens e serviços referentes à
parte alemã, que integram o projeto ProAmazô-
nia/Promotec, e, a segunda, a quinze por cento da
respectiva aquisição, bem como de serviços a serem
prestados por empresas brasileiras (tranche brasilei-
ra).

Sala das Sessões, 21 de junho de 2000. – Ro-
berto Arruda – Sérgio Machado – Edison Lobão –
Jáder Barbalho.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o requerimento.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segun-

da sessão deliberativa ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, II, do Regimento Interno; portanto,
na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência prorroga a sessão por mais dez minutos,
pois ainda há alguns requerimentos, inclusive da Se-
nadora Emilia Fernandes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 380, DE 2000

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento de 12 cri-
anças, ocorrido na Creche Casinha da Emília, em
Uruguaiana, Rio Grande do Sul.

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
sar;

b) apresentação de condolências às famílias e
ao Prefeito de Uruguaiana, Sr. Neito JoãoAntônio Bo-
notto.

Sala das Sessões 21 de junho, de 2000. – Se-
nadora Emilia Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Este
requerimento depende de votação, em cujo encami-
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Sena-
dores que o desejarem.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra à eminente Senadora Emilia Fernan-
des, para encaminhar a votação.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, ontem o Brasil re-
cebeu a notícia de que o Rio Grande do Sul está de
luto – inclusive oficial, por três dias – pelo fato que
chocou profundamente a região da fronteira do meu
Estado com a Argentina, mais precisamente na cida-
de de Uruguaiana, quando, numa creche pública,
doze crianças morreram queimadas.

Essa tragédia nos leva a uma consternação ge-
ral e nos faz refletir em relação à qualidade e à segu-
rança que as nossas políticas públicas têm oferecido
a nossas crianças. Doze crianças, com idade entre
dois e três anos, foram mortas durante um incêndio, e
afirma-se que não havia nem telefone nem extintor de
incêndio para controlar as chamas. Quando os vizi-
nhos viram a fumaça numa das salas da creche,
correram para resgatar as crianças. Conseguiram resga-
tar muitas, mas não sabiam que, numa sala, dormiam cri-
anças pequenas de dois e três anos, que morreram car-
bonizadas. Apenas uma criança conseguiu sobreviver.

Toda a população está chocada. O Brasil rece-
beu a notícia, dada pelos meios de comunicação.

Nós, consternados, apresentamos esse requeri-
mento pedindo o apoio desta Casa, porque é a forma
de o Senado Federal, por intermédio de todos os re-
presentantes dos Estados, dizer ao Brasil que tam-
bém acompanha esse sentimento. O requerimento de
nossa autoria foi também subscrito pelos Senadores
José Fogaça e Pedro Simon.

Queremos que as autoridades, cada vez mais,
tenham consciência de que lugar de cuidado com as
crianças é um lugar sagrado. É um lugar onde as cri-
anças precisam ter pessoas acompanhando e condi-
ções dignas, seguras para a sua sobrevivência.

Quero dizer que em cima de um fato tão lamen-
tável não nos moveríamos por nenhum outro tipo de
sentimento a não ser aquele sentimento não apenas
de gaúcho como também de mãe e avó, que sente a
tristeza e as lágrimas derramadas pelas famílias da-
quelas crianças.

Quero deixar registrado o nome das crianças para
que se localizem as famílias e também para que nós,
em nome do Senado Federal, possamos nos dirigir à
Prefeitura Municipal, que em última instância represen-
ta todo o povo que está hoje ainda lamentando e cho-
rando profundamente a morte daquelas crianças.

As vítimas foram : Nathiele Montanha Santana, 2
anos; João Fernando Prates da Silva, 3 anos; Ruggiere
Ferreira Poitevin, 3 anos; Carlos Miguel de Souza Mi-
randa, 3 anos; Geovani Camargo da Rosa Filho, 2
anos; Márcia Elisabete Flores Gonçalves, 3 anos; Lua-
na Fernandes Oliveira, 2 anos; Michael Leonardo da
Silva Freitas, 3 anos; Taciane Rodrigues Batu, 3 anos;
Andriele Marques de Moura, 3 anos; Paola da Silva dos
Santos, 2 anos; e Kethelen Karlyni Piatrowski, 3 anos.

Sr. Presidente, sabendo do adiantado da hora e
do trabalho exaustivo que hoje todos nós tivemos,
quero socorrer-me do texto – pois, neste momento,
fico quase sem raciocínio para externar aquilo que
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sinto – da escritora gaúcha, Lya Luft, publicado hoje
nos jornais do Rio Grande do Sul, intitulado O cotidi-
ano e o horror, diz o seguinte:

Fim de tarde normal de trabalho no
computador, a voz de minha netinha ressoa
na sala ao lado, rindo e falando rápido a sua
encantadora linguagem. O telefone toca, e
nesse cotidiano sossegado – às vezes a
gente se queixa de que tudo está certinho
demais, queremos mais do que milagres al-
gumas vezes –, a notícia corta como uma
máquina demoníaca abrindo feridas, ras-
gando carnes e almas. Uma creche no inte-
rior do Estado incendeia-se e morrem 12 cri-
ancinhas de dois a três anos. Doze corpinhos
torturados e calcinados, 12 vezes gritos de-
sesperados de quem não entende o inferno
na sala onde deviam estar protegidas e ama-
das... Doze mães enlouquecidas, 12 famílias
dilaceradas. Onde estavam as pessoas que
deviam cuidar delas, os funcionários a quem
essas vidas estavam confiadas?

Que segurança têm as casas onde de-
ixamos esses pedaços de nossas vidas?
Que segurança têm as nossas vidas? Nun-
ca estamos preparados para o horror, e ele
cai no nosso cotidiano morno e organizado,
como o pé de um gigante diabólico que a
tudo esmaga, e as carnes tão doces se des-
pedaçam e queimam e desmancham. Os
cabelinhos de seda, as mãozinhas gordas,
devoradas pelo monstro da nossa máquina
insana. O mundo ordenado explode e des-
morona e escurece e silencia, só ouvimos
os gritos das criancinhas sendo queimadas
como bichos, enquanto pais e mães as ima-
ginavam protegidas e amadas.

Sinto no colo o corpo de cada uma das
criancinhas, seu cheiro de leite e sabonete e
ternura, sua doçura e sua inocência, e seu
desamparo absoluto. Uma notícia dessa cho-
ca a cidade, o Estado, o país e o mundo. Em
qualquer lugar, na China, na Rússia, na Ingla-
terra, as pessoas se sobressaltam e querem
correr para casa e abraçar as crianças que
amam e certificar-se de que estão bem.

Haverá talvez lugares onde essa des-
graça chocaria menos? Penso nas notícias
que me chegam da África onde criancinhas
morrem de fome às dezenas, centenas, to-
dos os dias, e no nosso Nordeste, onde

morrem mansamente de fome e doença, e
nas favelas, com balas perdidas. E minha
dúvida é se – nesta nossa civilização doente
– em todo lugar essa notícia causaria o
mesmo horror sem palavras a que estou
neste momento querendo dar voz.

Não falo dos responsáveis, sobre es-
tes só posso me calar, e certamente há res-
ponsáveis. Jamais haverá desculpa ou ex-
plicação para 12 criancinhas morrerem quei-
madas numa creche – a que foram confia-
das! – sem ajuda. Falo de nós, de que a
qualquer momento, além da nossa capaci-
dade de prevenir e de proteger, pode desa-
bar sobre nossas vidas o horror, e mastigar
e devorar e engolir e cuspir na nossa cara o
fato de que somos desprotegidos – e só o
cotidiano nos impede de enlouquecer“.

É o registro que faço, pedindo, neste momento de
sofrimento do Rio Grande do Sul e em especial da co-
munidade de Uruguaiana, que o Senado se manifeste
não apenas com o voto de pesar e de solidariedade,
mas que reflita, profundamente, sobre o compromisso
que os poderes públicos têm com as crianças deste
País, muitas vezes relegadas a segundo plano, sen-
do-lhes oferecidos serviços de baixa qualidade.

Eram essas as nossas considerações, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Em
votação o Requerimento n.º 380, de 2000, de autoria
da eminente Senadora Emilia Fernandes.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-
iram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Mesa Diretora do Senado Federal se associa

às manifestações de pesar expendidas pela eminente
Senadora Emilia Fernandes e também pelos outros
dois Senadores do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – So-
bre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Agnelo Alves.

É lido o seguinte:

Brasília, 21 de junho de 2000

Excelentissimo Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que, embora presente às ati-

vidades do Senado Federal no dia de hoje, no mo-
mento das votações nominais encontrava-me afasta-
do do plenário, tratando de assuntos de interesse par-
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lamentar, razão pela qual encareço a V. Exª, em face
a não participação nas referidas votações, que não
me seja consignada falta à sessão deliberativa.

Na expectativa de um acolhimento favorável ao
pleito, subscrevo-me, Atenciosamente, – Senador
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Ofício lido vai à publicação.

Os Srs. Senadores Luiz Otávio, Romero Jucá,
Gerson Camata, Ernandes Amorim e Mauro Miranda
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estou aprestan-
do o Requerimento nº de 2000, propondo a criação
de uma Comissão Temporária, para conhecer, dis-
cutir e consolidar a legislação vigente e em tramita-
ção no Congresso Nacional, sobre vantagens e di-
reitos dos idosos, como o objetivo de elaborar o
Estatuto do Idoso, nos moldes do já existente Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

Os dados dos últimos censos demográficos
mostram que os idosos são cada vez mais numero-
sos no País, seja por conta da queda das taxas de
natalidade e mortalidade infantil, seja pelo aumento
da média de expectativa de vida dos brasileiros.

Atento a essa realidade, o legislador constitu-
inte de 1988 faz inserir, em nossa Lei Maior, o art.
230, que prescreve o dever da família, da socieda-
de e do Estado de amparar os idosos, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.

Em decorrência desse mandamento e com o
propósito de assegurar os direitos sociais dessa cli-
entela, vem a lume, no dia 4 de janeiro de 1994, a
Lei nº 8.842, que trata da Política Nacional do Ido-
so, criando as condições necessárias para promo-
ver a autonomia, integração e participação dos ido-
sos. Contudo, mais de dois anos se passam até que
o Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996, venha re-
gulamentar essa lei, fixando as competências dos
órgãos e entidades públicas na implementação da
referida política.

Isso não bastou, entretanto, para alterar o
quadro desolador que caracteriza o amparo à velhi-
ce em nosso País. Na verdade, à medida que cres-
ce o número de idosos também se multiplicam os
problemas que os afetam mais de perto. Entre eles,
merecem destaque certos tipos de moléstias, gas-

tos excessivos com remédios e tratamento médico,
rendimentos minguados ou inexistentes, falta de
condições dignas de habitação e alimentação,
maus tratos, desprezo tanto do sistema educacio-
nal quanto produtivo, abandono material e emocio-
nal. Tudo isso configura flagrante desrespeito ao di-
reito à vida do idoso, em afronta indefensável ao or-
denamento constitucional vigente.

A situação revela-se ainda mais grave porque
os idosos desconhecem muitos dos direitos que já
lhe foram assegurados, os quais se encontram dis-
persos em várias leis. O ano internacional do idoso,
comemorado em 1999, deixou isso bem evidente
ao fazer com que a sociedade dirigisse os olhos
para o problema.

Diante disso, cabe ao legislador promover a
imediata consolidação das regras já existentes e
tramitando no Congresso Nacional, num único ins-
trumento legal, bem como inscrever nesse novo di-
ploma os direitos ainda não contemplados, cujas
propostas apresentaremos oportunamente. Tra-
ta-se, a rigor, de algo semelhante ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, documento que se mos-
trou fundamental para fomentar uma nova cons-
ciência com relação à infância e à juventude neste
País.

Lembre-se, contudo, que a formulação conse-
qüente de um Estatuto do Idoso – que tenha por fim
a proteção integral à velhice – pressupõe o trabalho
coletivo dos legisladores e o amplo debate com os
diversos segmentos sociais. Eis porque se propõe
seja criada uma Comissão Temporária para congre-
gar esforços nesse sentido, ouvir os interessados
em audiência pública e, finalmente, elaborar o esta-
tuto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, con-
cluímos, há pouco, a detida apreciação de mais um
número da publicação Norte Jurídico, referente ao
primeiro quadrimestre do corrente ano. Na terceira
edição do segundo ano de sua já fecunda existência,
a Revista Jurídica do Estado de Roraima mais uma
vez reúne estudos de acendrada importância na área
da Ciência do Direito, que exaltam a cultura de seus
autores e enobrecem a Justiça do ainda jovem Esta-
do que representamos.

Desta feita, o Bacharel em Direito Aníbal Maga-
lhães da Cruz Matos, diplomado pela Faculdade de
Direito da Universidade de Roraima, e que é também
Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, fere o momentoso tema da ”Aliena-
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ção Cautelar de Bens Utilizados na Prática de Crime
de Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes ou
que Causem Dependência Física ou Psíquica“.

Incursionando sobre disposições do Código Pe-
nal e da Lei de Entorpecentes, o autor conclui, proce-
dentemente, que a venda cautelar de bens utilizados
por traficantes, conforme disposta na Lei 9.804/99,
”vem a ser mais uma arma de combate ao crime“. Uti-
lizados com rigor, os preceitos desse diploma legal
podem oferecer valiosa contribuição para o êxito ”da
política criminal que vem sendo desenvolvida pelo
Governo Federal“.

Por sua vez, a Advogada Daysy Gonçalves Quin-
tella Ribeiro, mercê de alta competência profissional e
extensa experiência como Conselheira Estadual e Fede-
ral da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, discorre,
com profundo saber, sobre a morosidade dos procedi-
mentos judiciais, em artigo encimado pelo título ”Justiça
Ágil, Cidadão Satisfeito“, para concluir que, ”se o tempo é
a dimensão fundamental da vida humana e se o bem
perseguido no processo interfere na felicidade do litigan-
te que o reivindica, é certo que a demora do processo
gera, no mínimo, infelicidade e angústia“.

Subordinado ao título ”Princípios da Isonomia:
Ingresso na Universidade por Análise Curricular“, o arti-
go do Juiz Federal e Professor de Direito da Universida-
de Federal de Roraima Helder Girão Barreto discorre
sobre a ”busca da equalização de oportunidades para
os estudantes da escola regular do Estado“.

Segundo o ilustre Magistrado, a Universidade
Federal de Roraima contribui seguramente para o
processo de análise curricular, ao desenvolver esfor-
ços ”em prol da valorização e melhoria da escola re-
gular“, assim como da capacitação de professores,
objetivando a ”interrupção do processo de evasão de
jovens valores“ e o avanço do desenvolvimento só-
cio-econômico-político-administrativo do nóvel Esta-
do da Federação, da democratização do acesso ao
Ensino Superior e da Justiça Social, instrumento ver-
dadeiro da isonomia“.

Bem a propósito, tratando da ”Isenção Fiscal
como Instrumento Político de Redução das Desigualda-
des Sociais e Regionais“, o Procurador de Justiça
Edson Damas da Silveira considera que ”o manejo do
instituto tributário da isenção“ seria ”um dos instrumen-
tos aptos à redução das desigualdades sociais e regio-
nais“, mormente em áreas sem infra-estrutura básica e
carentes de instrumentos de geração de riquezas.

Entende o autor que o tema proposto à discus-
são é ”controverso e suscetível a posicionamentos
apaixonados“. No entanto, todos concordam que

isenção fiscal é mais um dos instrumentos técni-
co-jurídicos postos à disposição dos Poderes consti-
tuídos, para, de modo efetivo, tentar ao menos a re-
dução das desigualdades sociais e regionais.

Ingressando na área criminal, a Promotora de
Justiça Liz Rocha Liberato formula estudo sobre a
”Grécia Arcaica: Da Vingança Privada à Justiça Públi-
ca“, lembrando que o homicídio, limitado ao círculo
estreito da família e parentes do morto, engendrava
”uma seqüência sem fim de assassinatos e de vingan-
ças“. Por isso, lembra a autora a importância da Consti-
tuição de Sólon, que produziu mudanças em diversos
setores do Direito, entre as quais despontou ”o princípio
segundo o qual o dano causado a um indivíduo particu-
lar é, na realidade, um atentado contra todos“.

A ”Pena de Morte, em vôo“ é o tema desenvolvi-
do pelo Advogado José Aparecido Corrêa, que é tam-
bém piloto de linha aérea, referindo-se ao advento da
Lei 9.614, de 5 de março de 1998, vista como institui-
dora da pena de morte, ao admitir a destruição de ae-
ronave hostil, quando ordenada pela autoridade.

Apontando a inconstitucionalidade dessa legis-
lação, que submete ao estudo e debate de todos os
brasileiros, acrescenta o autor que a norma indigitada
desobedece às exigências do ”devido processo leal“
e retira do Poder Judiciário a competência exclusiva
do julgamento.

Finalmente, o Jornalista Plínio Vicente da Silva,
Assessor de Comunicação Social do Tribunal de Con-
tas de Roraima, discorre sobre ”O Ensino nas Escolas
e os Comandos Constitucionais“, entendendo que ”a
sociedade brasileira tem alguns obstáculos a vencer
até que possa conseguir declarar-se, definitivamente,
livre de qualquer preconceito religioso“, conforme ex-
plicita a Constituição, porquanto ”o menosprezo a
grupos religiosos vai além do combate a idéias e opi-
niões e resvala para o campo da ignorância“.

E, para o Jornalista Iônio Alves, Professor da
Universidade Federal de Roraima e Presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de
Roraima – SINJOPER, ao discorrer sobre o ”Jornalis-
mo Cidadão“, é necessário ”debater sobre o papel do
jornalista e que tipo de relacionamento deve ter o pro-
fissional de imprensa com os poderes“.

Aqueles, e a imprensa, devem preservar os direi-
tos consignados na Carta Magna, uma vez que ”do rela-
cionamento do jornalista com a fonte de informação,
seja de âmbito privado ou público, no caso do Poder Ju-
diciário, necessariamente tem-se por premissa não vio-
lar a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas“.
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Desse elenco de estudos se pode concluir que
Norte Jurídico – Revista Jurídica de Roraima, condu-
zida pelo Juiz Federal Helder Girão Barreto, Diretor do
Foro e membro do Conselho Editorial; e tendo, na Coor-
denação e Revisão, Fernando Antonio Quintella Ribei-
ro; o Juiz Federal Carlos Alberto Simões Thomaz e os
Procuradores de Justiça Sales Eurico Melgarejo Freitas
e Edson Damas da Silveira, no Conselho Editorial; Muri-
lo Lizardo de Souza Filho, na Revisão de Textos; e Fer-
nando Antonio Quintella Ribeiro, como Jornalista Res-
ponsável, é leitura recomendada a quantos cultuam as
letras jurídicas, prestando-se, da mesa forma, à divulga-
ção de temas de interesse geral.

Como defende o Juiz Diretor Helder Girão Bar-
reto, Norte Jurídico não tem a concepção básica ”de
ser arauto de teses doutrinárias“, pois pretende, na
verdade, ”mesclar doutrina com temas do cotidiano“.

É um trabalho coletivo, longe da ”pretensão de re-
volucionar o mercado editorial específico da área do Di-
reito“, mas, sem dúvida, um canal democrático para a
exposição de idéias, opiniões e, sobretudo, ”para a de-
fesa da lei e dos direitos inalienáveis do cidadão“.

Ao seguir essa proposta, renovada e enriqueci-
da a cada edição, Norte Jurídico credencia-se aos
encômios que a ela registramos nos Anais do Parla-
mento pátrio.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no momento em
que o Brasil luta para abrir novas frentes de trabalho e
busca estabilizar um já elevado índice de desempre-
go, tenho a satisfação de registrar o início das ativida-
des, na manhã de hoje, do primeiro Call Center
Embratel no Espírito Santo, instalado em Itaparica,
Vila Velha.

Para nós, capixabas, esse empreendimento da
Embratel, que é de alta relevância e alcance social,
representou um investimento no Estado de cerca de
20 milhões de reais, traduzindo-se na efetiva geração
de mais de mil novos postos de trabalho.

Assim, o Espírito Santo torna-se o quarto Esta-
do brasileiro a receber o chamado Call Center Embra-
tel, uma central de atendimentos da empresa, que co-
loca à disposição de seus clientes e usuários informa-
ções sobre toda a gama de produtos e serviços ofere-
cidos, através do número gratuito 0800900021, deno-
minado também de DDDúvidas.

Tão logo esteja operando com capacidade plena,
o que deverá ocorrer nos próximos meses, a central de
atendimentos empregará mil e duzentos profissionais.
O que nos traz imensa alegria é o fato de que até o mo-

mento 70 por cento das posições já foram preenchi-
das, significando a contratação direta de 840 pesso-
as.

Estão sendo oferecidos postos para profissiona-
is de nível médio, na função de representantes, que
são os responsáveis pelo atendimento telefônico ao
público, e de nível superior, com a contratação de fun-
cionários que atuarão nas áreas administrativa, de
supervisão e de gerência.

Para o pessoal de nível médio o salário inicial foi
fixado em 500 reais, enquanto que para os quadros
de nível superior, a remuneração média alcança a ci-
fra de dois mil reais, com o menor salário atingindo mil
e quinhentos reais.

Ora, quando a grande luta que o trabalhador bra-
sileiro enfrenta hoje é a luta pela manutenção do empre-
go, no exato momento em que sofremos os duros ajus-
tes da penosa, porém inexorável, emergência da cha-
mada nova economia, a abertura de mil e duzentos no-
vos postos de trabalho é razão mais do que suficiente
para celebrarmos. E sinto-me especialmente gratifica-
do, visto que patrocinei integralmente esta iniciativa.

Por tudo isso, Sr. Presidente, ao encerrar este
rápido registro, congratulo-me com a Embratel, uma
empresa absolutamente consciente de suas respon-
sabilidades sociais, com o Governador José Ignácio,
com o Prefeito Jorge Anders, e com a minha gente do
Espírito Santo, em especial com a população de Vila
Velha, por mais esta importante conquista que, em
nome do povo capixaba, tive a honra de liderar.

Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.

Presidente, Sras e Srs. Senadores, Senhor Presiden-
te, a chegada do novo milênio assinala, desde já, al-
gumas preocupações com as quais a humanidade
terá de conviver, e principalmente, superar se quiser
continuar a desfrutar de vida com um mínimo de qua-
lidadê. Uma delas, é especialmente relevante, diz
respeito a demanda e a oferta de água pura no globo
terrestre, tanto para consumo humano direto ou para
aproveitamento com outras finalidades também rela-
cionadas com a sobrevivência da espécie humana. A
forma atual com que grande parte da população mun-
dial trata esse precioso bem é lastimável, beirando às
raias da irresponsabilidade. Em todos os rincões do
planeta terra esse abominável comportamento é suí-
cida e repetidamente exibido. Tem-se que a água é
amargo engano. É preciso mudar urgentemente o
modo pelo qual a sociedade mundial trata a água.
Esta, juntamente com o ar, como bens de livre acesso
e uso comum, têm sido avaliados como infindáveis E
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não é bem assim. Ao contrário, à água pura e inofen-
siva à saúde está ficando cada vez mais indisponível.
Não se pode negligenciar com a qualidade e a quanti-
dade de um bem da humanidade tão importante à sua
própria sobrevivência.

Especialistas em demografia prevêem que em
2025 a população mundial estará próxima de 8 bi-
lhões de pessoas, com mais da metade, cerca de
60% morando em grandes centros urbanos. Se isso
se confirmar, segundo dados da ONU, cerca de 3 mi-
lhões de viventes terão menos de 1700 metros cúbi-
cos de água por ano, disponibilidade considerada
pelo conhecido organismo mundial como limite de
alerta. Esses números, de certa forma, demonstram
que a abundância preconizada não é tão grande as-
sim. Vejamos: 97,5% da água existência no mundo é
salgada, originalmente imprópria para consumo pelo
ser humano. O processo de dessalinização do liquido
é caro, portanto, limitado a poucas nações, levan-
do-se em conta o panorama econômico atual. Dos
2,5% restantes, apenas 0,1% pode ser tido como fon-
te de água doce utilizável, sem restrição; 1,5% corres-
ponde a água glacial, com acesso contido e também
muito dispendioso; e 0,9% de dificílimo acesso.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,

Este quadro restritivo mostra que a água é um
bem cuja preservação e conservação não podem
ser negligenciadas, sob a pena de inviabilizar a pró-
pria vida humana. Políticas intercontinentais com es-
ses objetivos precisam ser intensamente deflagra-
das por organismos de alcance mundial e conduzi-
das com rígidos critérios técnicos e forma a benefici-
ar com a máxima abrangência possível a população
mundial, pois, sendo, hoje a água utilizável um bem
estatisticamente escasso paira no ar o receio de
que, num futuro não muito distante, conflitos bélicos
possam acontecer pela disputa de sua obtenção e
posse, a exemplo do que já ocorreu com o petróleo.

Nos chamados países do terceiro mundo o
quadro de descaso e, por razões óbvias, ainda mais
crítico. Nessas nações imperam não só a poluição
ambiental como também o desperdício excessivo.
No primeiro caso, facilitando não só a contaminação
de águas correntes e subterrâneas. No segundo,
mostrando uma atitude culposa decorrente de fato-
res socioeconômicos enraizados nos males estrutu-
rais do subdesenvolvimento. Nelas as condições in-
satisfatórias e inadequadas de saneamento básico
exercem papel negativo no processo de manuten-
ção da pureza e conservação da água que é consu-

mida no dia a dia pela população. E poucas são as
autoridades do poder público que se preocupam
com o problema e com a seriedade que ele merece
ser tratado, postergando indefinidamente soluções
que deveriam ter sido implementadas.

O Brasil, por sua vez, possui inegavelmente
um das maiores reservas naturais de água do mun-
do. O país detém cerca de 11,6% de toda água doce
superficial 70% desse total do planeta e concen-
tram-se na bacia amazônica onde vivem apenas 7%
da população brasileira. Mesmo com esse conside-
rável estoque e enorme vazio populacional é fre-
qüente a constatação de poluição ambiental afetan-
do o patrimônio aquático regional. No Centro-Oeste,
Nordeste e Sul, onde habitam os outros 93% da po-
pulação, existem muitas áreas que enfrentam pro-
blemas sérios de abastecimento de água potável
em conseqüência do elevado grau de poluição, des-
perdício e da crescente demanda urbana, estratifi-
cada em consumo residencial, comercial e industri-
al. Não se pode deixar de mencionar ainda a inten-
sificação do consumo irrigação moderna de água
despoluída para a irrigação agrícola, tecnologia que
está mudando o perfil aumentando cada vez mais a
necessidade do insumo em boas condições de salu-
bridade.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, aqui, no Brasil, felizmente vem se criando
uma consciência nacional sobre a importância de se
dispor de mecanismos para a proteção dos recursos
hídricos. A criação da Agência Nacional de Águas
(ANA), órgão governamental ao qual caberá zelar
pelo uso adequado e correto desses recursos é uma
boa mostra dessa nova postura. Vários estados bra-
sileiros também se movimentam com esse objetivo
buscando a criação ou aprimoramento da legislação
pertinente. Entidades privadas como a ABRH (Asso-
ciação Brasileira de Recursos Hídricos), a ABAS
(Associação Brasileira de Águas Subterrâneas), a
ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental) e a ANEEL Agência Nacional de
Energia Elétrica desempenham relevante papel no
contexto desse novo cenário. É a partir da conjuga-
ção de esforços entre sociedade e governo que se-
rão alcançados a conscientização e os meios ne-
cessários ao estabelecimento de uma política naci-
onal de preservação de recursos hídricos, importan-
te vetor para que se tenha a tão desejada qualidade
de vida a ser obtida com harmonia e em perfeito
equilíbrio com o desenvolvimento econômico e tec-
nológico, caminho de via única e apto a gerar um

JUNHO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 497



 pa drão de com por ta men to so ci al ca paz de as -
se gu rar as ge ra ções atu a is e fu tu ras a sa u dá vel
per pe tu a ção da es pé cie hu ma na.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srs. e Srs. Se na do res, con si de ro ser de -
ver de toda a Na ção sa u dar com es pe ran ças o pla -
no an ti vi o lên cia anun ci a do on tem pelo Go ver no Fe -
de ral. A so ci e da de bra si le i ra vive a sín dro me do
medo, e a le tar gia ofi ci al, con vi ven do com a vi o lên cia
de to dos os dias, sem re a gir, fa zia au men tar a sen sa -
ção de im pu ni da de para o cri me, com re fle xos di re tos
nos sen ti men tos de au to-estima de cada ci da dão.
Des pro te gi do, sen tin do-se re fém do po der ili mi ta do
dos ban di dos, o nos so povo vê agra var-se, com a vi o lên cia
cres cen te, uma cri se de ci da da nia que tem ra í zes em ou tras 
ca rên ci as so ci a is, como a fal ta de em pre go, a cri se dos sis -
te mas pú bli cos de sa ú de, a in su fi ciên cia dos sis te mas co le ti -
vos de trans por te, a re du ção do po der de com pra dos sa lá -
ri os, a fal ta de mo ra di as e a es cas sez de in ves ti men tos em
pro gra mas bá si cos de sa ne a men to.

Insisto em que o go ver no ti nha que agir, no mí ni mo
para dar uma sa tis fa ção à so ci e da de. As man che tes diá ri as
tin gem de san gue e ves tem de luto a ex pec ta ti va mí ni ma de 
cada ser hu ma no, que é o di re i to à so bre vi vên cia. A tra gé -
dia que ma tou o as sal tan te e a pro fes so ra, no Rio de Ja ne i -
ro, le va da a todo o país pela co ber tu ra si mul tâ nea das re des 
de te le vi são, es go tou to dos os li mi tes de to le rân cia e mul ti pli -
cou as co bran ças da mí dia. Ma té ria de capa das gran des
re vis tas de cir cu la ção na ci o nal e dos jor na is mais im por tan -
tes, a vi o lên cia pas sou a ser a ban de i ra po lí ti ca nú me ro um
dos can di da tos a pre fe i to das duas prin ci pa is ca pi ta is do
país – Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

Re co nhe ço os mé ri tos das de ci sões anun ci a das
pelo Pa lá cio do Pla nal to, so bre tu do a con cen tra ção das po lí -
ti cas pú bli cas de com ba te ao cri me no Mi nis té rio da Jus ti ça,
mas não pos so de i xar de la men tar que, por de mo rar tan to,
o go ver no seja obri ga do a com ba ter ago ra o in cên dio, pelo
ca mi nho in ver so. Ou seja: por ig no rar as ca u sas, o go ver no
com ba te ago ra os efe i tos. O Bra sil sabe que os in ves ti men -
tos so ci a is ca í ram dras ti ca men te nos úl ti mos anos, en quan -
to os ín di ces de ex clu são au men ta vam. Ao mes mo tem po,
gran des em pre sas, sis te mas ban cá ri os e fa mí li as de clas se
mé dia alta in ves ti ram pe sa dos re cur sos em se gu ran ça. Re -
cur sos que en ri que cem a in dús tria da an ti vi o lên cia, que é
afi nal a gran de be ne fi ciá ria de nos sas omis sões, que são
uma for ma de vi o lên cia con tra os mais po bres. Qu an tas es -
co las, quan tos hos pi ta is, quan tos cen tros de re cu pe ra ção
an ti-drogas, quan tas ca sas po pu la res se ri am cons tru í dos
com esse di nhe i ro, re du zin do o nú me ro de ex clu í dos e de
cri mi no sos po ten ci a is? É uma in ver são que tor na opor tu nís -

si ma a per gun ta que foi fe i ta em ar ti go pelo jor na lis ta Gil ber -
to Di mens tem, da Fo lha de São Pa u lo: Guga po de ria vi rar
um as sas si no? Se as cir cuns tân ci as so ci a is fos sem in ver ti -
das, San dro do Nas ci men to, o as sal tan te da li nha 174 do
Rio de Ja ne i ro po de ria ser o cam peão de Rol land Gar ros,
re ce ben do as gló ri as que fo ram tri bu ta das a Guga. E o nos -
so cam peão de tê nis po de ria ter o mes mo des ti no, vi ven do
a mi sé ria do sub mun do da dro ga?

Se nho ras e se nho res se na do res, o pa co te an ti vi o lên cia 
con cor reu em des ta que, na im pren sa de hoje, com uma ou tra 
no tí cia que re fle te a gra vi da de de nos sas ques tões so ci a is.
Re la tó rio da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de co lo ca o Bra sil
num ver go nho so 125% lu gar no ran king in ter na ci o nal de sa ú -
de pú bli ca. E um fato inex pli cá vel para um país que os ten ta a
po si ção in ve já vel de dé ci ma eco no mia do mun do. Ou tro fato
re cen te aju da a de mons trar a re a li da de ir re cu sá vel de que es -
ta mos ca mi nhan do na con tra mão das so lu ções es tra té gi cas
de lon go pra zo: um país que quer com ba ter a vi o lên cia, que é
o pro du to mais di re to e vi sí vel da mi sé ria e da ex clu são so ci al,
não pode cor tar mais de 7 bi lhões de re a is em in ves ti men tos
para as áre as so ci a is.

Re pi to que o pro gra ma é um si nal alen ta dor de que o
go ver no está ca mi nhan do na di re ção cer ta, ao agir no aper fe i -
ço a men to dos sis te mas de re pres são, e ao anun ci ar mais de
cem me di das di fe ren tes para com ba ter a cri mi na li da de. Mas
as gran des de ci sões so ci a is, aque las de ca rá ter pre ven ti vo,
con ti nu am guar da das num es ca ni nho in vi sí vel de pos si bi li da -
des fu tu ras. A mo ra dia, como o sí tio. pro te tor do es pí ri to de fa -
mí lia, do ca lor hu ma no, con ti nua sen do a gran de dí vi da so ci al
do go ver no. E con ti nu am fal tan do in di ca ções se gu ras de que
os jo vens que es tão na pe ri fe ria das me ga ló po les te rão al ter -
na ti vas de in te gra ção so ci al que os le vem a ou tros ca mi nhos
que não se jam os da dro ga e da cri mi na li da de. Enfim, se nho -
ras e se nho res se na do res, as me di das anun ci a das pelo go -
ver no fo ram im por tan tes, mas, para as di men sões das ma ze -
las bra si le i ras que in du zem à mar gi na li za ção so ci al e à vi o lên -
cia, cre io que es ta mos ado tan do uma so lu ção pela me ta de.
Re co nhe ço as di fi cul da des do go ver no para vi a bi li zar o ajus te
fis cal e cum prir as me tas acer ta das com o FMI. Mas al gum
ca mi nho po lí ti co terá que ser en con tra do para al te rar ra di cal -
men te a nos sa agen da de com pro mis sos com os mais po -
bres. Uma des sas al ter na ti vas é a re ne go ci a ção do ser vi ço da 
dí vi da e o alon ga men to dos pra zos, para que so bre um pou co 
para os pro gra mas so ci a is e para a re du ção das ca u sas ver -
da de i ras da vi o lên cia pú bli ca.

Era o que ti nha a di zer, sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra balhos, lem -
bran do as 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 se gun da-feira, dia 26, a re a li -
zar-se às qua tor ze ho ras e trin ta mi nu tos, a se guin te:
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